ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2005 – NÚMERO UM - A:------------------Aos quatro dias do mês de Novembro do ano de dois mil e cinco, nesta vila de Alpiarça,
Edifício dos Paços do Município, sito na Rua José Relvas, número trezentos e setenta e
quatro e Sala de Reuniões da Câmara Municipal, compareceram os senhores: Joaquim
Luís Rosa do Céu, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Vanda Cristina Lopes
Nunes, Mário Fernando Atracado Pereira e Mário Manuel Pereira Peixinho,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------Foi justificada a falta do senhor Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha, por motivo de
falecimento de um familiar.------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram quinze horas e trinta minutos-----MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
duzentos e onze, datado de três do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
cento e noventa e um mil seiscentos e noventa e oito euros e dezasseis cêntimos.--------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------Interveio o Vereador MÁRIO PEREIRA para solicitar ao Presidente da Câmara
informação sobre a situação actual em que se encontram os esgotos da Zona Industrial e
também para saber da disponibilidade de fornecimento de uma listagem das empreitadas
em curso.----------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador MÁRIO PEIXINHO questionou o Presidente da Câmara sobre a
possibilidade de apresentação dos novos vereadores às pessoas que trabalham na
câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE da CÂMARA começou por informar a situação dos esgotos,
concretamente a situação da empresa Monliz que não estava a cumprir o protocolo
existente, tendo procedido a uma descarga sem o conhecimento da câmara.---------------De seguida fez uma resenha das empreitadas em curso.---------------------------------------Sobre a apresentação dos novos vereadores aos trabalhadores da câmara, sugeriu a
realização de duas reuniões diferenciadas, designadamente para trabalhadores do
edifício dos Paços do Município e para os exteriores.------------------------------------------Concordou-se com ambas as reuniões, tendo as mesmas ficado marcadas para o dia onze
do mês em curso, às dezassete horas e quarenta e cinco minutos, no Edifício dos Paços
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do Município, para os trabalhadores que normalmente aí trabalham e às dezasseis horas
e trinta minutos, na Zona Industrial, para os trabalhadores exteriores.-----------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------ASSUNTOS A APRECIAR NA PRIMEIRA REUNIÃO DE CÂMARA:-----------------Informação da CHEFE DA DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de vinte sete do mês findo, a dar
conhecimento de assuntos que devem ser apreciados na primeira reunião camarária.
Doc. n.º 12191. Proc. n.º A/8-O.-----------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS A APRECIAR:-----------------------------------------------------------------------DESPESAS – AUTORIZAÇÃO GERAL:-------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar o Presidente da Câmara a efectuar as seguintes
despesas orçamentais: vencimentos, subsídio de refeição, subsídios de férias e de natal,
remunerações mensais e subsídios extraordinários do Presidente da Câmara e dos
Vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo, encargos com a saúde (ADSE),
gratificações, avenças, telefones e abono para falhas, nos termos da alínea g) do número
um, do artigo sessenta e oito, da Lei número cinco – A barra dois mil e dois, de onze de
Janeiro, bem como as despesas que correspondem a operações de tesouraria.-------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, delegar no Presidente da Câmara, as competências
previstas no artigo sessenta e cinco do Decreto – Lei número cento e sessenta e nove
barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, na redacção dada pela Lei número cinco
– A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro.---------------------------------------------------DESPESAS PÚBLICAS COM LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E
EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS:-----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, nos termos do número
dois do artigo dezoito e do número um, alínea b) do artigo quarto do Decreto – Lei
número cento e noventa e sete barra noventa e nove, de oito de Junho, autorização para
a realização de obras ou reparações por administração directa, até a um montante
superior a cento e quarenta e nove mil seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete
cêntimos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Quanto às competências atribuídas às Câmaras Municipais, nos termos do número dois,
do artigo vinte e nove do referido diploma, o Presidente da Câmara propôs que as
mesmas ficassem na Câmara Municipal.---------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.-----------------------------FUNDOS DE MANEIO:--------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara propôs que se mantivessem os Fundos de Maneio constituídos
no mandato anterior por deliberação tomada em reunião de câmara de sete de Janeiro de
dois mil e cinco, a que se referem os artigos trinta e três e trinta e quatro da Norma de
Controle Interno do POCAL, aprovada em reunião de câmara de oito de Maio de dois
mil e um, visando o pagamento de despesas urgentes e inadiáveis.--------------------------A Vereadora Vanda Nunes propôs que o montante do Fundo de Maneio das Custas
Judiciais fosse alterado para quinhentos euros. Propôs ainda a criação de um novo
Fundo de Maneio para a Casa – Museu dos Patudos, no montante de trezentos euros.---Foi deliberado, por unanimidade, concordar com as propostas do Presidente da Câmara
com as alterações propostas pela Vereadora Vanda Nunes, no sentido de constituir os
Fundos de Maneio a seguir discriminados:-------------------------------------------------------SECRETARIA:--------------------------------------------------------------------------------------No montante global de quinhentos e cinquenta euros, em nome dos Vereadores Vanda
Cristina Lopes Nunes e José Carlos Viegas Ferreirinha e Manuela Maria Ferreira Neves,
Chefe de Divisão Municipal Administrativa e Financeira, em regime de substituição,
sendo responsável pela sua posse e utilização o Chefe de Secção de Obras Municipais,
Rui Avelino Nobre Ribeiro.------------------------------------------------------------------------As rubricas de classificação orçamental são as seguintes:-------------------------------------CLASSIFICAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------01.02/02.02.25 – Aquisição Serviços – Outros, cem euros;-----------------------------------02/02.01.08 ---- Material de Escritório - cinquenta euros;------------------------------------02/02.02.09 ---- Comunicações - cento e vinte cinco euros;----------------------------------02/02.02.15 ----- Formação - cem euros;---------------------------------------------------------04/02.02.09 ----- Comunicações - cento e vinte cinco euros;----------------------------------04/02.02.25 ----- Aquisição Serviços – Outros - cinquenta euros.----------------------------PARQUE DE MÁQUINAS:------------------------------------------------------------------------
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No montante global de dois mil euros, em nome dos Vereadores Vanda Cristina Lopes
Nunes e José Carlos Viegas Ferreirinha, sendo responsável pela sua posse e utilização o
Técnico Profissional de Segunda classe, Bruno Alexandre Carvalho Nalha.---------------As rubricas de classificação orçamental são as seguintes:-------------------------------------CLASSIFICAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------01.02/02.02.25 – Aquisição Serviços – Outros - cento e cinquenta euros;------------------03/02.01.12 ----- Material Transportes – Peças - quinhentos euros;--------------------------03/02.01.14 ----- Outro Material – Peças - cem euros;-----------------------------------------03/02.01.21 ----- Aquisição Bens – Outros - cem euros;---------------------------------------03/02.02.03 ----- Conservação Bens - duzentos e cinquenta euros;--------------------------03/02.02.25 ----- Aquisição Serviços – Outros - cem euros;----------------------------------04/02.01.12 ----- Material Transportes – Peças - duzentos euros;----------------------------04/02.01.14 ----- Outro Material – Peças - cem euros;-----------------------------------------04/02.01.21 ----- Aquisição Bens – Outros - cem euros;---------------------------------------04/02.02.25 ----- Aquisição Serviços – Outros - cem euros;----------------------------------05/02.02.25 ----- Aquisição Serviços – Outros - cem euros;----------------------------------05/02.01.12 ----- Material Transportes – Peças - cem euros;----------------------------------05/01.01.21 ----- Aquisição Bens – Outros - cem euros.---------------------------------------PORTAGENS:---------------------------------------------------------------------------------------No montante de cem euros, em nome dos Vereadores Vanda Cristina Lopes Nunes e
José Carlos Viegas Ferreirinha, sendo responsável pela sua posse e utilização o
Encarregado de Movimento – Chefe de Tráfego, Celestino Fernando Mestre Nalha.-----A rubrica de classificação orçamental é a seguinte:---------------------------------------------CLASSIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------01.02/02.02.13 – Deslocações e Estadas - cem euros.------------------------------------------BOMBEIROS:---------------------------------------------------------------------------------------No montante global de trezentos euros, em nome de Comandante do Corpo de
Bombeiros Municipais de Alpiarça, sendo o mesmo responsável pela sua posse e
utilização.---------------------------------------------------------------------------------------------As rubricas de classificação orçamental são as seguintes:-------------------------------------CLASSIFICAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------05/02.02.21 ----- Aquisição Bens – Outros - duzentos e cinquenta euros;------------------4

05/02.02.25 ------ Aquisição Serviços – Outros - cinquenta euros.---------------------------CUSTAS JUDICIAIS:------------------------------------------------------------------------------No montante de quinhentos euros, em nome dos Vereadores Vanda Nunes e José Carlos
Viegas Ferreirinha, sendo responsável pela sua posse e utilização o Técnico Profissional
de segunda classe, Bruno Alexandre Carvalho Nalha.-----------------------------------------A rubrica de classificação orçamental é a seguinte:---------------------------------------------CLASSIFICAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------01.02/02.02.25

-

Aquisição

Serviços

–

Outros

-

quinhentos

euros.---------------------------REGISTOS PREDIAIS:----------------------------------------------------------------------------No montante de quinhentos euros, em nome dos Vereadores Vanda Cristina Lopes
Nunes e José Carlos Viegas Ferreirinha, sendo responsável pela sua posse e utilização a
Chefe de Secção de Património, Compras e Aprovisionamento, Aida Piscalho Caetano
Duarte Pereira.----------------------------------------------------------------------------------------A rubrica de classificação orçamental é a seguinte:---------------------------------------------CLASSIFICAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------01.02/02.02.25

---

Aquisição

serviços

–

Outros

–

quinhentos

euros.-------------------------CASA

-

MUSEU

DOS

PATUDOS:--------------------------------------------------------------No montante global de trezentos euros, em nome dos Vereadores Vanda Cristina Lopes
Nunes e José Carlos Viegas Ferreirinha, sendo responsável pela sua posse e utilização o
Técnico Profissional de segunda classe, Bruno Alexandre Carvalho Nalha.----------------As rubricas de classificação orçamental são as seguintes:-------------------------------------CLASSIFICAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------04/02.01.21 ------ Aquisição Bens – Outros - cento e cinquenta euros;---------------------04/02.02.25 ------- Aquisição Serviços – Outros - cento e cinquenta euros.----------------CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:---------------------------------Deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n.º
quarenta e dois barra noventa e oito, de seis de Agosto, na redacção dada pela Lei
número noventa e quatro barra dois mil e um, de vinte de Agosto (Lei das Finanças
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Locais), autorização para contracção de empréstimos a curto prazo, para ocorrer a
dificuldades de tesouraria, durante o período do mandato e sempre que necessário, não
podendo o seu montante médio anual exceder dez por cento das receitas provenientes
das participações do município nos Fundos de Base Municipal, Geral Municipal e de
Coesão Municipal, conforme previsto no número um do artigo vinte e quatro da referida
legislação, ou seja, até ao montante de duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e
quarenta e cinco euros e vinte cêntimos.---------------------------------------------------------PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DE CÂMARA:----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo sessenta e dois da Lei número cinco
– A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, fixar a periodicidade das reuniões de
câmara, nos seguintes termos:----------------------------------------------------------------------- Ordinárias – Quinzenais, às sextas – feiras, com início às dezasseis horas e trinta
minutos;----------------------------------------------------------------------------------------------- Públicas – última de cada mês, com início às dezassete horas.-----------------------------NOMEAÇÃO DAS COMISSÕES DE ABERTURA E DE ANÁLISE DE
PROPOSTAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS NÚMEROS OITENTA E CINCO E
CEM DO DECRETO – LEI NÚMERO CINQUENTA E NOVE BARRA NOVENTA E
NOVE, DE DOIS DE MARÇO E DOS ARTIGOS NÚMEROS NOVENTA E OITO E
CENTO E CINCO DO DECRETO - LEI NÚMERO CENTO E NOVENTA E SETE
BARRA NOVENTA E NOVE, DE OITO DE JUNHO: --------------------------------------Deliberado, por unanimidade, nomear, conforme proposta verbal do Presidente da
Câmara, as seguintes Comissões de Abertura e Análise de Propostas:----------------------- COMISSÃO DE ABERTURA: composta pelos seguintes elementos:--------------------Vereadores Vanda Cristina Lopes Nunes e José Carlos Viegas Ferreirinha e Chefe de
Divisão Municipal Administrativa e Financeira, em regime de substituição, Manuela
Maria Ferreira Neves;-------------------------------------------------------------------------------COMISSÃO DE ANÁLISE: composta pelos seguintes elementos:--------------------------Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha, Engº. José Manuel Vaz Portugal de Sousa e
Engª. Carla Isabel Pereira Mendes da Cunha.----------------------------------------------------Foi também deliberado avisar os vereadores Mário Fernando Atracado Pereira e Mário
Manuel Pereira Peixinho, sempre que se realizem actos de abertura de propostas.--------Foi ainda deliberado que a Comissão de Análise de Propostas seja assessorada pelo
gabinete jurídico da câmara.------------------------------------------------------------------------6

DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS E MARCAÇÃO DE DATA DE ATENDIMENTO
AO PÚBLICO:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE da CÂMARA, datada de dois do mês em curso, para
estabelecer a distribuição de pelouros e a marcação de data de atendimento ao público.-Atendendo a que o vereador Mário Manuel Pereira Peixinho aceitou o Pelouro de
Trânsito e o vereador Mário Fernando Atracado Pereira não aceitou o Pelouro de
Iluminação Pública, o Presidente da Câmara completou a sua proposta no sentido de na
mesma constar o vereador Mário Pereira Peixinho, com o Pelouro de Trânsito e de
afectar ao vereador José Carlos Viegas Ferreirinha o Pelouro de Iluminação Pública.----Deliberado, por unanimidade, concordar com as propostas do Presidente da Câmara e
distribuir os pelouros nos seguintes termos:-----------------------------------------------------Presidente da Câmara – JOAQUIM LUÍS ROSA DO CÉU:----------------------------------Coordenação Geral, Cooperação e Desenvolvimento, Desporto, Protecção Civil e
Administração e Finanças;--------------------------------------------------------------------------Atendimento ao público – segunda feira, das dez às doze horas.-----------------------------Vereadora – VANDA CRISTINA LOPES NUNES:-------------------------------------------Acção Cultural, Educação, Juventude e Tempos Livres, Turismo e Recursos Naturais,
Informação e Relações Públicas, Património Municipal, Recursos Humanos e Saúde e
Acção Social;-----------------------------------------------------------------------------------------Atendimento ao público – sexta – feira, das dez às doze horas.------------------------------Vereador – JOSÉ CARLOS VIEGAS FERREIRINHA:---------------------------------------Planeamento e Urbanismo, Ambiente, Serviços Urbanos, Parque de Máquinas e
Viaturas, Mercados, Abastecimento Público, Transportes e Comunicações, Fiscalização
Municipal e Iluminação Pública;------------------------------------------------------------------Atendimento ao público - terça – feira, das dez às doze horas.-------------------------------Vereador – MÁRIO MANUEL PEREIRA PEIXINHO:---------------------------------------Trânsito.-----------------------------------------------------------------------------------------------Atendimento ao público – sexta – feira, das catorze às dezasseis horas.--------------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NOS
VEREADORES:-------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE da CÂMARA, datada de dois do mês em curso, para que as
competências que lhe estão incumbidas nos termos dos artigos números sessenta e
quatro, sessenta e cinco e sessenta e oito do Decreto – Lei número cento e sessenta e
nove barra noventa e nove de dezoito de Setembro, na redacção dada pela Lei número
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cinco – A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, sejam delegadas nos vereadores
Vanda Cristina Lopes Nunes e José Carlos Viegas Ferreirinha, conforme discrimina na
referida proposta.------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara completou a sua proposta, uma vez que o vereador Mário
Manuel Pereira Peixinho aceitou o pelouro de Trânsito, no sentido de nela constar que
as competências que lhe são incumbidas nos termos da mencionada legislação, sejam
delegadas naquele vereador relativamente ao referido pelouro, e que o pelouro de
Iluminação Pública seja afectado ao vereador José Carlos Viegas Ferreirinha, uma vez
que o Vereador Mário Fernando Atracado Pereira não o aceitou.----------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com ambas as propostas e delegar as citadas
competências nos seguintes termos:---------------------------------------------------------------Vereadora – VANDA CRISTINA LOPES NUNES:-------------------------------------------Acção Cultural, Educação, Juventude e Tempos Livres, Turismo e Recursos Naturais,
Informação e Relação Públicas, Património Municipal, Recursos Humanos, Saúde e
Acção Social;-----------------------------------------------------------------------------------------Vereador – JOSÉ CARLOS VIEGAS FERREIRINHA:---------------------------------------Planeamento e Urbanismo, Ambiente, Serviços Humanos, Parque de Máquinas e
Viaturas, Mercados, Abastecimento Público, Transportes e Comunicações, Fiscalização
Municipal e Iluminação Pública;------------------------------------------------------------------Vereador – MÁRIO MANUEL PEREIRA PEIXINHO:---------------------------------------Trânsito.-----------------------------------------------------------------------------------------------REPRESENTANTES EM ÓRGÃOS JÁ ESTABELECIDOS:-------------------------------Proposta do PRESIDENTE da CÂMARA, datada de dois do mês em curso, para
estabelecer os representantes da câmara em órgãos já estabelecidos, nos seguintes
termos:-------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNIDADE

URBANA

DA

LEZÍRIA

DO

TEJO-

Presidente

da

Câmara.-------------RESIURB - Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha.-----------------------------------------COMISSÃO REGIONAL DA REGIÃO DE TURISMO DO RIBATEJO - Vereadora
Vanda Cristina Lopes Nunes.----------------------------------------------------------------------FUNDAÇÃO JOSÉ RELVAS - Presidente da Câmara.---------------------------------------AGROALPIARÇA - Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha.------------------------------BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA - Presidente da Câmara.---------------------
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COMISSÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES - Vereadora Vanda Cristina Lopes
Nunes.-------------------------------------------------------------------------------------------------COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL - Presidente da Câmara.-----------GAT DE SANTARÉM - Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha.-------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, concordar com esta proposta.------------------------------DESIGNAÇÃO DE VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO, VICE –
PRESIDENTE E SUBSTITUIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA NAS FALTAS
E IMPEDIMENTOS:--------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE da CÂMARA, datada de dois do mês em curso, a designar,
no uso das competências que lhe estão atribuídas pelo Decreto - Lei número cento e
sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, na redacção dada pela
Lei número cinco – A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, como vereadores a
tempo inteiro, desde a data da tomada de posse, ou seja, desde trinta e um de Outubro de
dois mil e cinco, os vereadores Vanda Cristina Lopes Nunes e José Carlos Viegas
Ferreirinha, como Vice – Presidente, a vereadora Vanda Cristina Lopes Nunes, a quem
cabe substituir o Presidente da Câmara nas faltas e impedimentos e, na falta desta, o
vereador José Carlos Viegas Ferreirinha.---------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, concordar com esta proposta.---------------------------------------CONCURSO PÚBLICO - CONCESSÃO DE UM ESPAÇO DESTINADO A
INVESTIMENTOS, NO ÂMBITO DESPORTIVO E DE LAZER:-------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANÇEIRA, em regime de substituição, datada de dezoito do mês findo, sobre o
assunto em epígrafe. Doc. n.º 11896. Proc. n.º C-12.-------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, anular o Concurso Público
aberto em onze de Agosto de dois mil e cinco, através da publicação do respectivo
anúncio na III Série do Diário da República, por motivo de o mesmo enfermar de vício
de violação da lei, face ao parecer emitido pela jurista da câmara em catorze de Outubro
de dois mil e cinco.----------------------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado abrir novo concurso público com as formalidades previstas na lei.-ALIENAÇÃO DE BENS:--------------------------------------------------------------------------Requerimento de COFRAMONTA - EMPREITADAS DE COFRAGENS E
CONSTRUÇÃO CIVIL, LIMITADA, datado de dezassete do mês findo, a solicitar a
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aquisição de um lote de terreno para construção nas Urbanizações de Artur Carvalho e
da Avenida Carlos Relvas, em Alpiarça. Doc. n.º 11789. Proc. n.º L-8.---------------------Deliberado, por unanimidade, marcar hasta pública para a venda de lotes nas
urbanizações referidas, mantendo o preço e o valor dos lanços estabelecidos no mandato
anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS:-----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de JOSÉ MANUEL DUARTE VIOLANTE, datado de vinte e oito de
Setembro do ano em curso, a solicitar autorização para execução de edificação de área
coberta para protecção de materiais de construção na Rua Vinte Cinco de Abril, número
dezassete, em Frade de Baixo, Alpiarça. Doc. n.º 10905.Proc. n.º L-1/2.-------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do Vereador Mário
Peixinho, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras número
trezentos e quarenta e nove, de três do mês findo e adenda proposta pelo Presidente da
Câmara, no sentido de deferir a pretensão nas condições nela referidas desde que não
haja reclamações por parte dos proprietários confinantes com o requerente.---------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número duzentos e sessenta e
sete - B, datada de vinte do mês findo, sobre construção de um anexo, sito na Rua Dr.
Castelão de Almeida, número oitenta e um, em Frade de Cima, Alpiarça, em nome de
ANA ISABEL DIAS ESCREVENTE e JOSÉ ANTÓNIO DIAS ESCREVENTE, a que
se refere o processo de obras número sessenta de dois mil e cinco.--------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e deferir o
processo, com vista à emissão do respectivo alvará de licenciamento.----------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número duzentos e noventa e
quatro – A, datada de vinte do mês findo, sobre construção de moradia, na Rua Pedro
Álvares Cabral, em Alpiarça, a que se refere o processo de obras número vinte sete de
dois mil e cinco, em nome de CIPRIANO CARREIRA FOGUETEIRO.-------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e proceder
conforme nela referido, ou seja, solicitar ao requerente para anexar os projectos de
especialidades.----------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e dez – A,
datada de vinte do mês findo, sobre ampliação de moradia, sita na Rua Joaquim
Magalhães, números sessenta e nove e setenta e um, em Alpiarça a que se refere o
processo de obras número setenta e três de dois mil e cinco, em nome de MARIA
LUCINDA DURO DO CÉU.----------------------------------------------------------------------10

Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e deferir o processo
conforme nela referido.-----------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e dezasseis –
B, datada de vinte seis do mês findo, sobre construção de moradia de rés-do-chão, anexo
e muro de vedação, na Rua Ricardo Durão, em Alpiarça a que se refere o processo de
obras número sessenta e seis de dois mil e cinco, em nome de JOÃO ALEXANDRE
GARRIDO DA SILVA GODINHO MARQUES.----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e deferir o processo
com vista à emissão do respectivo alvará de licenciamento.----------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e dezoito – A,
datada de vinte do mês findo, sobre construção de anexo na Rua António da Silva
Barroso, em Alpiarça, a que se refere o processo de obras número setenta e um de dois
mil e cinco, em nome de CARLOS ALBERTO DAS NEVES COTRIM e MARIA
HELENA DE OLIVEIRA MORGADO DAS NEVES COTRIM.---------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação, ou seja, aprovar o
respectivo projecto de arquitectura e dar andamento ao processo conforme nela
referido.------------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e sessenta e
três, datada de vinte seis do mês findo, sobre legalização de anexo sito na Rua do
Bocage, número trinta e três, em Alpiarça, a que se refere o processo de obras número
noventa e dois de dois mil e cinco, em nome de JOÃO PEREIRA DA CRUZ.------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e deferir o projecto
de arquitectura. Foi ainda deliberado dar andamento ao processo de acordo com a
mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e setenta,
datada de vinte sete do mês findo, sobre construção de moradia, anexos e muros, na
Urbanização do Sacadura, lote número dezasseis, em Alpiarça, a que se refere o
processo de obras número oitenta e oito, de dois mil e cinco, em nome de MÁRIO DOS
SANTOS MARTINS.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e deferir o projecto
de arquitectura. Foi ainda deliberado dar andamento ao processo conforme nela
referido.------------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e setenta e um,
datada de vinte sete do mês findo, sobre construção de moradia, anexo e muro, na Rua
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Vinte Cinco de Abril, em Casalinho, Alpiarça, a que se refere o processo de obras
número oitenta e nove, de dois mil e cinco, em nome JORGE MIGUEL COELHO
CINTURÃO.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e deferir o projecto
de arquitectura. Foi ainda deliberado dar andamento ao processo conforme nela
referido.------------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e setenta e
dois, datada de vinte sete do mês findo, sobre legalização e ampliação de um
estabelecimento do ramo da restauração, sito na Rua da Pataia, número setenta e nove,
em Frade de Baixo, Alpiarça, a que se refere o processo número de obras número
noventa, de dois mil e cinco, em nome de JOÃO MANUEL ESTEVÃO RUSSO.-------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e deferir o projecto
de arquitectura. Foi ainda deliberado dar andamento ao processo conforme nela
referido.------------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e setenta e três,
datada de vinte sete do mês findo, sobre construção de moradia, anexos e muro de
vedação, na Rua Jacinto dos Mártires Falcão, em Alpiarça, a que se refere o processo de
obras número oitenta e sete, de dois mil e cinco, em nome de CAIXA DE CRÉDITO
AGRÍCOLA MÚTUO RIBATEJO SUL, C.R.L.-----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e deferir o projecto
de arquitectura. Foi ainda deliberado dar andamento ao processo conforme nela
referido.------------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e setenta e seis,
datada de vinte e oito do mês findo, sobre construção de moradia, anexo e muro, na Rua
do Poço, em Alpiarça, a que se refere o processo de obras número oitenta e três, de dois
mil e cinco, em nome de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA.---------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e deferir o projecto
de arquitectura. Foi ainda deliberado dar andamento ao processo conforme nela
referido.------------------------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:-----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES DE DESTAQUE:------------------------------------------------------------------Requerimento de ALICE HENRIQUES FERNANDES, na qualidade de proprietária do
prédio com a área de três mil e duzentos metros quadrados, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alpiarça sob o número quatro mil setecentos e sessenta e um, inscrito
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na matriz sob o artigo número 032.0116.0000, sito na Rua Vinte Cinco de Abril, em
Casalinho, freguesia e concelho de Alpiarça, a confrontar do Norte com Diamantino de
Oliveira Fernandes, do Sul com Herdeiros de José Borda d’Água, do Nascente com Rua
Vinte Cinco de Abril e do Poente com Rua da Segunda República, a requerer o destaque
de uma parcela de terreno do referido prédio com a área de mil e seiscentos metros
quadrados, a confrontar do Norte com Diamantino de Oliveira Fernandes, do Sul com
Herdeiros de José Borda d’Água, do Nascente com Rua Vinte Cinco de Abril e do
Poente com Alice Henriques Fernandes. Doc. n.º 10449. Proc. n.º C-6.---------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e deferir a
pretensão conforme nela referido.-----------------------------------------------------------------Requerimento de JOÃO JACINTO PAULO MORAIS, LUÍS MIGUEL MARQUES
PAULO MORAIS, PEDRO JORGE MARTINS PAULO MORAIS e JOÃO
GONÇALO MARTINS PAULO MORAIS, na qualidade de proprietários do prédio com
a área total de três mil setecentos e vinte metros quadrados, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alpiarça sob o número cinco mil quinhentos e dezanove e inscrito na
matriz sob o artigo número dois mil e cinco, urbano e artigos números 018.0094.0000 e
018.0116.0000, rústicos, sito na freguesia e concelho de Alpiarça, a confrontar do Norte
com António Lopes, António André Brito (Rato) e Abel Cinturão, do Sul com Herdeiros
de Gregório Raposo e Herdeiros de Jacinto Melgado, do Nascente com Jacinto Pereira
Geada e do Poente com Rua José Relvas, a requererem o destaque de uma parcela de
terreno do referido prédio com a área de mil seiscentos e oitenta metros quadrados, a
confrontar do Norte com Abel Cinturão, do Sul com Herdeiros de Jacinto Melgado, do
Nascente com Jacinto Pereira Geada e do Poente com Avenida Carlos Relvas. Doc. n.º
12080. Proc. n.º C-6.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e deferir a
pretensão conforme nela referido.-----------------------------------------------------------------PERMUTA DE TERRENOS NA ZONA DO SACADURA:---------------------------------Requerimento de JÚLIO MENDES MARTINS, datado de doze de Setembro último, a
informar que nem ele nem a sua esposa estão interessados na negociação com vista à
permuta do lote de terreno número nove, propriedade da câmara, com a área de
seiscentos e trinta e cinco metros quadrados, situado na Zona do Sacadura, em Alpiarça,
pelo lote de terreno número dezasseis, de que são proprietários, com a área de
quinhentos e noventa e cinco metros quadrados, sito no mesmo local, uma vez que já

13

procederam

à

venda

deste.

Doc.

n.º

11057.

Proc.

n.º

O-

14.------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE PRÉDIOS (LOTE DEZ),
SITO

NA

ZONA

DO

SACADURA

EM

ALPIARÇA:-----------------------------------------Requerimento de VANDA CRISTINA TENDEIRO CALADO, residente na Rua
Comandante Fontoura da Costa, número vinte seis, primeiro andar direito, em Alpiarça,
a solicitar autorização para transmitir, a título oneroso, o lote de terreno número dez,
sito na Zona do Sacadura, em Alpiarça. Doc. n.º 10652. Proc. n.º O-14.--------------------Deliberado, por unanimidade, verificar se existe regulamento para o local e conduzir o
assunto à próxima reunião de câmara com parecer jurídico.----------------------------------VÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------------------III FESTIVAL HÍPICO DA ALPIAGRA/DOIS MIL E CINCO – BALANÇO
FINANCEIRO.---------------------------------------------------------------------------------------Ofício de AEQUA – ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE ALPIARÇA, datado de vinte e
oito do mês findo, a informar o valor das despesas com a realização do III Festival
Hípico da Alpiagra/dois mil e cinco. Doc. n.º 11529. Proc. n.º O-47-1/1.-------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, suportar a diferença de valores das despesas.-----------INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO DE APOIO À FAMÍLIA:-------------------------Ofício do INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CENTRO
DE EMPREGO DE SANTARÉM, número dezassete mil seiscentos e quarenta, datado
de sete do mês findo, a solicitar emissão de parecer sobre projecto de candidatura aos
apoios no âmbito da medida Iniciativas Locais de Emprego de Apoio à Família,
apresentado por Ana Margarida Freilão Marques, para a criação de três postos de
trabalho, cuja actividade irá ter lugar na Rua Dr. José António da Silva Simões, número
cento e dezoito – A, em Alpiarça. Doc. n.º 1332. Proc. n.º C-6.------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara emite parecer favorável ao
projecto apresentado.--------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE DONATIVO:-------------------------------------------------------------------------Ofício de A. A. D.G. – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO DEFICIENTE DE
GONDOMAR, número quatrocentos e cinquenta e dois, datado de quatro do mês findo,
a solicitar a atribuição de um donativo, com vista a apoiar a população com deficiência
14

no Centro “O Solidário”, sediado na freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar.
Doc. n.º 11398. Proc. n.º A-8/1/4.-----------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, informar que a câmara, por dificuldades financeiras, só
apoia entidades do concelho.-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÃO FISCAL SOBRE DEPÓSITO DE ENTULHO NO PRÉDIO SITO NA
RUA CONSELHEIRO FIGUEIREDO LEAL, NÚMERO DOZE, EM ALPIARÇA:-----Informação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, número cento e noventa e dois, de dez
do mês findo, a dar conhecimento que o senhor JOÃO PAULO TENDEIRO
MORGADO não procedeu à remoção do entulho depositado no seu prédio sito na Rua
Conselheiro Figueiredo Leal, número doze, em Alpiarça, na data estipulada pela câmara.
Proc. n.º V-2.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar os Serviços de Fiscalização que devem actuar de
acordo com os mecanismos legais existentes.---------------------------------------------------PEDIDO DE CEDÊNCIA DA PISTA DE CICLISMO:---------------------------------------Ofício de UNIÃO VELOCIPÉDICA PORTUGUESA – FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE CICLISMO, número mil setecentos e sessenta e nove barra zero cinco – AA, datado
de dezanove do mês findo, a solicitar a cedência da pista de ciclismo para os dias
catorze, quinze, vinte e oito e vinte e nove de Janeiro e onze, doze, vinte cinco e vinte
seis de Fevereiro do próximo ano. Doc. n.º 12201. Proc. n.º A-8/1/4.-----------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.----------------------------------------------PEDIDO DE CEDÊNCIA DA BARRAGEM DOS PATUDOS:-----------------------------Ofício

de

SOCIEDADE

FILARMÓNICA

ALPIARCENSE

“PRIMEIRO

DE

DEZEMBRO”, número trinta e um, datado de dezassete do mês findo, a solicitar a
isenção da taxa de um euro por participante, relativamente ao concurso de pesca a
realizar no dia vinte seis do mês em curso, na Barragem dos Patudos, uma vez que o
evento não tem fins lucrativos e insere-se nas comemorações do septuagésimo quarto
aniversário

da

colectividade.

Doc.

n.º

11911.

Proc.

n.º

O-

47/5.-------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.----------------------------------------------PEDIDO DE OFERTA DE UM PRÉMIO PARA SER DISPUTADO NUM CONVÍVIO
PISCATÓRIO INTEGRADO NAS COMEMORAÇÕES DO SEPTUAGÉSIMO
QUARTO ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE FILARMÓNICA ALPIARCENSE
“PRIMEIRO DE DEZEMBRO”:------------------------------------------------------------------15

Oficio

de

SOCIEDADE

FILARMÓNICA

ALPIARCENSE

“PRIMEIRO

DE

DEZEMBRO”, datado de dezassete do mês findo, a solicitar o contributo da câmara,
com a oferta de um prémio para ser disputado no convívio piscatório a realizar na
Barragem dos Patudos, dia vinte seis do mês em curso, integrado nas comemorações do
septuagésimo quarto aniversário da colectividade. Doc. n.º 11910. Proc. n.º A-8/1/4.----Deliberado, por unanimidade, contribuir com a oferta de uma taça.-------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
VINTE E DOIS:--------------------------------------------------------------------------------------Presente a modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.---------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em vinte e um do mês findo, que autorizou esta alteração às Grandes
Opções do Plano.-------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE E DOIS:---Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em vinte e um do mês findo, que autorizou esta alteração ao
Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
VINTE E TRÊS:-------------------------------------------------------------------------------------Presente a modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.---------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em vinte sete do mês findo, que autorizou esta alteração às Grandes
Opções do Plano.-------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE E TRÊS:---Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em vinte sete do mês findo, que autorizou esta alteração ao
Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------PESSOAL:--------------------------------------------------------------------------------------------RENOVAÇÃO DE LICENÇAS SEM VENCIMENTO:--------------------------------------Requerimento de ARMANDO ROSA FERREIRA, Pintor Principal da Câmara
Municipal de Alpiarça, datado de vinte e nove de Setembro último, a solicitar a
renovação da licença sem vencimento, por mais um ano, a partir de vinte e três de
Outubro findo.----------------------------------------------------------------------------------------16

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da Vereadora Vanda Nunes exarado
em dezassete do mês findo no documento anexo ao referido requerimento, que autorizou
a pretensão.-------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de MARIA LUÍSA BRAVO FARINHA CALARRÃO MALACHO,
cozinheira da Câmara Municipal de Alpiarça, datado de vinte e dois de Setembro
último, a solicitar a renovação da licença sem vencimento, por um ano, a partir de dois
do mês em curso.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da Vereadora Vanda Nunes exarado
em dezassete do mês findo no documento anexo ao referido requerimento, que autorizou
a pretensão.-------------------------------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Presidente da Câmara informou que era necessário dar andamento
outros assuntos não constantes da Ordem do Dia, mas considerados de certa urgência,
pelo

que

propôs

a

sua

apreciação

nesta

reunião.-------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com o voto de qualidade do Presidente da Câmara, concordar
com esta proposta e apreciar os assuntos a seguir mencionados.-----------------------------Os Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho informaram que votavam contra a
proposta do Presidente da Câmara por não concordarem com a entrada de assuntos fora
da Ordem do Dia, embora participem na sua votação.-----------------------------------------FORAM APRECIADOS OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------CEDÊNCIA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO – ESTRADA DO
CASALINHO – ALPIARÇA:----------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de três do mês findo, sobre a
cedência de terreno necessário à execução do passeio de acesso ao cemitério, por parte
do Dr. Custódio Carvalho Jacinto, com a contrapartida de o Município de Alpiarça
fornecer o material necessário à execução de um muro com três fiadas de blocos, sendo
a mão de obra e os restantes elementos para a vedação da responsabilidade daquele
munícipe.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.----------------------------------------------------------------------------------------CEDÊNCIA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA DE BOMBAGAM DE ESGOTOS NA RUA RICARDO DURÃO, EM
ALPIARÇA:------------------------------------------------------------------------------------------17

O Presidente da Câmara propôs, verbalmente, com base na proposta do ex – Vereador
António José Coelho, datada de sete do mês findo, que se aceitasse as condições
propostas pela senhora MARIA AMÉLIA BORGES, no sentido de se efectuar uma
permuta de uma parcela de terreno de que é proprietária, com cerca de vinte cinco
metros quadrados, sita na Rua Ricardo Durão, em Alpiarça, destinada à construção de
uma Estação Elevatória de Bombagem de Esgotos, com a contrapartida de a câmara
proceder à ligação da rede de água e esgotos para a residência da referida senhora e
também a cedência de vário material para arranjo do telhado.------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta verbal do Presidente da
Câmara

e

aceitar

a

permuta

nas

condições

indicadas.----------------------------------------------------VOTO DE PESAR:----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dirigir à família da senhora Drª. LUÍSA ISABEL
SOARES PACHECO, um voto de pesar pelo falecimento do seu ente querido, ocorrido
no passado dia três do mês em curso.-------------------------------------------------------------CONTRATO DE SUPRIMENTOS COM A AGROALPIARÇA – PRODUÇÃO
AGRÍCOLA,

COOPERATIVA

DE

INTERESSE

PÚBLICO

DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA:------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE da CÂMARA, datada de três do mês findo, para celebração
de um Contrato de Suprimentos com a AGROALPIARÇA – PRODUÇÃO
AGRÍCOLA,

COOPERATIVA

DE

INTERESSE

PÚBLICO

DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA, no valor de quinze mil euros, com vista a
viabilizar a liquidação imediata de dívida às Finanças, no âmbito da execução fiscal
número 1953 – 2005/0100151.5.------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar esta proposta.------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara,
eram dezoito horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a
presente acta que foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.-------------E eu, Manuela Maria Ferreira Neves, Chefe de Divisão Municipal Administrativa e
Financeira, em regime de substituição, da mesma Câmara, servindo de Secretária, a
redigi e assino. ----------------------------------------------------------------------------------------
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