ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2005 – NÚMERO TRÊS – A:---------------Aos dois dias do mês de Dezembro 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, Mário Fernando
Atracado Pereira, Vanda Cristina Lopes Nunes, e Mário Manuel Pereira Peixinho,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------Foi justificada a falta do senhor Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha.-----------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta minutos--Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara de dezoito de Novembro de
dois mil e cinco, com as alterações sugeridas pelos Vereadores Mário Pereira e Mário
Peixinho.----------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:-------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
duzentos e trinta, datado de trinta do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
duzentos e quarenta e dois mil cento e oitenta e um euros e sete cêntimos.-----------------O Vereador Mário Peixinho ausentou-se da sala neste momento.----------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira informou que foi contactado por elementos das direcções do
Grupo de Dadores de Sangue e da A.R.P.I.C.A., no sentido de se solicitar à câmara a
marcação, o mais rapidamente possível, de uma reunião com ambos os organismos, para
resolução de uma série de questões, e se havia possibilidade de a mesma decorrer no
“Cantinho do Idoso”.--------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou que ía marcar a reunião o mais rapidamente possível.O Vereador Mário Peixinho entrou na sala neste momento.-----------------------------------Continuando, o Vereador Mário Pereira colocou as seguintes questões:--------------------- O que aconteceu com a relva sintética do campo de futebol, a quem foi atribuída a obra
e como se processa o seu pagamento.-------------------------------------------------------- O que se estava a pensar fazer relativamente à declaração final do Encontro de
Autarcas realizado em Santarém;-----------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho colocou as seguintes questões:----------------------------------- Se houve ou não descargas efectuadas pela empresa RENOLDY;-------------------------1

- Se a câmara pensa concluir o levantamento sobre trânsito iniciado pelo funcionário
António Vaz;------------------------------------------------------------------------------------------ Se a câmara vê inconveniente em que se crie uma Comissão Municipal de Trânsito;--- Relativamente à questão do Vereador Mário Pereira sobre a reunião solicitada pelo
Grupo de Dadores de Sangue e A.R.P.I.C.A., o Presidente da Câmara solicitou que se
fizesse um levantamento do “Olival do Coutinho”, com as condicionantes exigidas para
o local, de modo a que o mesmo seja presente a essa reunião.-------------------------------De seguida o Presidente da Câmara esclareceu o motivo porque foi substituída a relva
sintética do Campo de Futebol e informou que o anterior executivo aprovou uma
proposta para fornecimento e aplicação da nova relva. Informou ainda a quem foi
atribuída a obra e o seu custo;----------------------------------------------------------------------- Sobre o Encontro de Autarcas disse que as informações serão dadas na sessão de
encerramento do próximo Congresso da Associação Nacional de Municípios
Portugueses;------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao Vereador Mário Peixinho o Presidente da Câmara informou:-------------- Sobre as eventuais descargas da empresa RENOLDY, que se aguarda informação dos
serviços de fiscalização para ser apreciada na próxima reunião de câmara;---------------- Relativamente ao levantamento sobre o trânsito, que o assunto deve ser entregue ao
Vereador Mário Peixinho, ficando o Engº. José Manuel Vaz Portugal de Sousa com a
incumbência de fazer esse levantamento;--------------------------------------------------------- Que não há inconveniente na criação de uma Comissão Municipal de Trânsito.--------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------OBRAS.-----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de ANA MARIA DO CARMO CANHOTO FRAZÃO, datado de
dezanove de Outubro último, a solicitar autorização para alterar a cor inicial da fachada
da sua habitação sita na Rua Dr. Castelão de Almeida, em Frade de Cima, Alpiarça, bem
como autorização para alteração da cor do gradeamento. Doc. n.º 11854. Proc. n.º 013/2.----------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciada a informação dos Serviços Técnicos de Obras número trezentos e sessenta e
quatro, de vinte seis de Outubro, foi deliberado, por unanimidade, instaurar processo de
contra – ordenação à requerente e informá-la que deve repor a situação, ou seja, deve
manter a cor inicial (branca).-----------------------------------------------------------------------2

TRANSPORTES DE AMBULÂNCIA:----------------------------------------------------------Requerimento de MARIA FILOMENA MARQUES MARIA SILVÉRIO, datado de
vinte e dois do mês findo, a solicitar a isenção do pagamento de transporte em
ambulância, por não possuir rendimentos monetários para o efeito. Doc. n.º 13163. Proc.
n.º B-2/1.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento em prestações. Foi ainda deliberado
informar a requerente que, de futuro, se deve dirigir ao Centro de Saúde de Alpiarça,
uma vez que a competência do pagamento de transportes em ambulância é do Serviço de
Saúde.------------------------------------------------------------------------------------ESGOTOS DOMÉSTICOS – LIGAÇÕES DOMICILIÁRIAS:-----------------------------Solicitação do CHEFE de SECÇÃO de OBRAS MUNICIPAIS, datada de vinte e um do
mês findo, sobre o procedimento que deve ser tomado relativamente às contas de dez
ramais de esgotos na Rua da Alagôa, em Frade de Baixo, Alpiarça.-------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que se deve manter o procedimento anterior.----VÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------------------ABERTURA DE ARRUAMENTO:--------------------------------------------------------------Informação do FISCAL MUNICIPAL, número duzentos e catorze, datada de catorze do
mês findo, sobre abertura de arruamento, ou seja, sobre alteração do actual projecto da
Rua da Alagôa, em Frade de Baixo, Alpiarça, bem como ligação desse mesmo
arruamento à Estrada do Vale Peixe.--------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar o requerente que não há inconveniente em
autorizar a pretensão, desde que obtenha pareceres favoráveis da CRAN e da CREN.---AGRADECIMENTO:-------------------------------------------------------------------------------Ofício

da

SOCIEDADE

FILARMÓNICA

ALPIARCENSE

“PRIMEIRO

DE

DEZEMBRO”, datado de cinco do mês findo, a agradecer toda a colaboração da Câmara
prestada aquando da vinda a Alpiarça do grupo francês “Chorale de La Grand Goule”.
Doc. n.º 12879. Proc. n.º A-8-1-1.-------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE AJUDA:-------------------------------------------------------------------------------Carta de AMÉLIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA BARROS, datada de dezasseis do
mês findo, a solicitar ajuda da câmara traduzida na oferta de mil e seiscentos tijolos para
reparação da casa de sua mãe MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA DA COSTA, sita na
Rua José do Vale, números quarenta e oito a cinquenta, em Frade de Baixo, Alpiarça.
Doc. n.º 12954. Proc. n.º R-4.----------------------------------------------------------------------3

Deliberado, por unanimidade, oferecer o material solicitado.---------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
VINTE CINCO:--------------------------------------------------------------------------------------Presente a modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.---------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da Vereadora Vanda Nunes, exarado
neste documento em vinte do mês findo, que autorizou esta alteração às Grandes Opções
do Plano.----------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE CINCO:----Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da Vereadora Vanda Nunes, exarado
neste documento em vinte e um do mês findo, que autorizou esta alteração ao
Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Presidente da Câmara informou que era necessário dar andamento a
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:------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS DO PRÉ – ESCOLAR E
DO PRIMEIRO CICLO:----------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de dois do mês em curso, para
atribuição de Auxílios Económicos a alunos do pré – escolar e do primeiro ciclo, sendo o
escalão A, do montante de quarenta euros e vinte cinco cêntimos, e o Escalão B, do
montante de vinte e três euros.---------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, concordar com esta proposta.------------------------------Os Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho fizeram ambos a seguinte declaração de
voto: “Abstivemo-nos não pondo em causa o que é proposto, mas sim pela relativa
complexidade da documentação necessária a uma tomada de decisão consciente e da
qual tínhamos conhecimento”.---------------------------------------------------------------------4

LOTEAMENTO MUNICIPAL DO SACADURA – OBRAS DE URBANIZAÇÃO:----Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número quatrocentos, datada de
vinte e quatro do mês findo, sobre obras de urbanização, no Loteamento Municipal do
Sacadura, em Alpiarça.------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta constante da referida
informação técnica e dar andamento ao processo conforme nela referido.------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
VINTE SEIS:-----------------------------------------------------------------------------------------Presente a modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.---------------------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.--------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE SEIS:-------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.--------------------------------------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.--------------------------------------------------------------------------------------------CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE:----------------------------------------------------------Ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE S. MIGUEL DO RIO TORTO, número
trezentos e dezoito, datado de vinte e dois do mês findo, a solicitar adesão à campanha
de solidariedade para apoio à menina REGINA VIERA DUARTE que necessita de ser
submetida a um transplante de medula. Doc. n.º 13779. Proc. n.º A-8.----------------------Deliberado, por unanimidade, aderir à campanha.----------------------------------------------ÁGUAS:-----------------------------------------------------------------------------------------------Informação do Encarregado MANUEL CELESTINO SABINO COLHE, datada de vinte
cinco do mês findo, sobre o pedido de pagamento de consumo de água, no valor de
duzentos e quinze euros e setenta e quatro cêntimos, em quatro prestações mensais,
apresentado pelo senhor JOSÉ LOURENÇO PIRES, residente na Rua Jacinto dos
Mártires Falcão, número cento e noventa e oito, em Alpiarça. Doc. n.º 13276. Proc. n.º
A-3/5.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da referida quantia, em quatro
prestações mensais, iguais e sucessivas.----------------------------------------------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE PRÉDIO URBANO
(LOTE DEZ), SITO NA ZONA DO SACADURA, EM ALPIARÇA:----------------------Requerimento de VANDA CRISTINA TENDEIRO CALADO e marido CARLOS
ALEXANDRE DA COSTA FRÓIS RODRIGUES, residentes na Rua Comandante
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Fontoura da Costa, número vinte seis, primeiro andar direito, em Alpiarça, a solicitarem
autorização para transmitirem, a título oneroso, o lote de terreno número dez, de que são
proprietários, sito na Zona do Sacadura, em Alpiarça. Doc. n.º 10652. Proc. n.º O-14.---Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da Vereadora Vanda Nunes, exarado
neste documento em trinta de Novembro findo, que autorizou a pretensão dos
requerentes.-------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO:------------------------------------------------------------Ofício

de

A.I.D.I.A.

–

ASSOCIAÇÃO

INDEPENDENTE

PARA

O

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALPIARÇA, datado de dezoito do mês
findo, a solicitar apoio financeiro para custear despesas de funcionamento da associação
para o ano de dois mil e seis, no âmbito do protocolo existente. Doc. n.º 13028. Proc. n.º
A-8-1/4.------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara apoia a actividade da associação e
assume as despesas de funcionamento para o ano de dois mil e seis, desde que estas se
traduzam em acções concretas e consideradas válidas para o município.-------------------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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