ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2005 – NÚMERO CINCO – A:--------------Aos dezanove 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, José Carlos Viegas Ferreirinha,
e Mário Manuel Pereira Peixinho, Vereadores.-----------------------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta minutos-A acta da reunião de câmara de dois de Dezembro de dois mil e cinco foi aprovada, por
maioria, com as alterações propostas pelo Vereador Mário Pereira, com quatro votos a
favor e uma abstenção do Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha, por não ter estado
nela presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que se encontravam munícipes na sala de reuniões, o Presidente da Câmara
propôs ao restante executivo que esta reunião iniciasse pelo ponto “ ALIENAÇÃO DE
BENS”, para não fazer esperar os interessados presentes na sala.----------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:--------------------------------------------------------------------------VENDA DOS LOTES DE TERRENO NÚMEROS VINTE CINCO E QUARENTA E
UM, SITOS NA RUA JOÃO DA COSTA, EM ALPIARÇA (LOTEAMENTO DE
ARTUR CARVALHO E OUTRO):--------------------------------------------------------------Deu-se início à hasta pública para a venda dos lotes de terreno em epígrafe, a que se
refere o Edital número três – A, publicitado em vinte e oito do mês findo.-----------------Apenas licitou, para o lote de terreno número quarenta e um, a senhora Gabriela
Pancrácio Mira do Céu, em representação da Sociedade “COFRAMONTA –
EMPREITADAS DE COFRAGENS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LIMITADA, com sede
na Rua José António Simões, número trinta e oito, em Alpiarça, tendo oferecido o valor
da licitação mencionado no referido edital, ou seja, vinte seis mil novecentos e quarenta e
nove euros e sessenta e sete cêntimos.----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido lote de
terreno pelo mencionado preço, nas condições previstas naquele edital.--------------------Para o lote de terreno número vinte cinco não houve interessados.--------------------------VENDA DO LOTE DE TERRENO NÚMERO QUINZE, SITO NO LOTEAMENTO
DA AVENIDA CARLOS RELVAS, EM ALPIARÇA:---------------------------------------1

Deu-se início à hasta pública para a venda do lote de terreno em epígrafe.-----------------Não houve interessados.----------------------------------------------------------------------------VENDA DE SUCATA:-----------------------------------------------------------------------------EDITAL NÚMERO CINCO – A, PUBLICITADO EM TRINTA DE NOVEMBRO DE
DOIS MIL E CINCO:-------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à abertura das seguintes propostas:------------------------------------------------- Proposta número um, de ANTÓNIO SOARES RIBEIRO, residente na Rua da Chã
Arranhó, com o preço de seis cêntimos/quilo para a sucata geral e sete cêntimos/quilo
para a sucata do ferro fundido;---------------------------------------------------------------------- Proposta número dois, de ALTRUCK – TRANSPORTES DE MERCADORIAS,
LIMITADA, com sede na Avenida João XXI, número quarenta e nove, sexto andar
direito, em Lisboa, e filial na Zona Industrial de Alpiarça, na Rua B, Lote sessenta e um,
com o preço de quatro cêntimos/quilo para a sucata do ferro normal e seis cêntimos/quilo
para a sucata do ferro fundido.--------------------------------------------------Apreciadas ambas as propostas, foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta
número um, de António Soares Ribeiro, por ter o melhor preço.-----------------------------VENDA DE PINHAS:------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à hasta pública para a venda de pinhas, a que se refere o Edital número
quatro – A, publicitado em vinte e oito de Novembro de dois mil e cinco.-----------------Não houve interessados.----------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:-------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
duzentos e quarenta, datado de dezasseis de Dezembro do mês em curso, que acusa um
saldo disponível de duzentos e dezasseis mil cento e oitenta e nove euros e trinta e oito
cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira, questionou o Presidente da Câmara sobre se já havia
conclusões do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses.-----------O Presidente da Câmara informou que no próximo dia vinte do mês em curso, vai haver
reunião com o Conselho Directivo da Associação e que, se houver alguma resposta deste,
ela será encaminhada para a câmara.------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho colocou as seguintes questões:-----------------------------------
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- Se, relativamente aos bancos que se encontravam junto à Caixa Geral de Depósitos e
que foram retirados, não há hipótese de os recolocar. Propôs que o executivo ponderasse
essa possibilidade;------------------------------------------------------------------------------------ Se já existem apoios para bicicletas;------------------------------------------------------------- Se há hipótese de rectificar a sarjeta encostada à praça dos táxis, uma vez que tem um
grande desnível;--------------------------------------------------------------------------------------- Qual o destino a dar ao ferro velho que se encontra na Bagageira num monte de entulho
de obra, lixo e óleo queimado;------------------------------------------------------------ Referindo-se à recuperação de chafarizes prevista nas Grandes Opções do Plano para
dois mil e seis, alertou para o facto de existir na Bagageira uma roda de um chafariz
antigo que não pode ir para o lixo;----------------------------------------------------------------- Como se encontra o processo de mudança de local da praça de táxis;---------------------- Que se verifique se nos semáforos junto ao Jardim existe uma caixa metálica que não
está agarrada ao prumo;------------------------------------------------------------------------------ Que se verifique se o cheiro sentido em casa de moradores na Quinta da Torre, provém
da Zona Industrial;------------------------------------------------------------------------------------ Se há hipótese de reparar a estrada do Vale Peixe que está danificada;--------------------- Qual a possibilidade de reduzir o acesso à península da Barragem dos Patudos (onde
estava para ser construído um hotel), para que as aves possam ser protegidas e nidificar;- Se é possível o fiscal municipal verificar uma situação que tem a ver com o uso do
caminho pedonal, antes de chegar ao porto da Gouxa, por tractores;------------------------- Se há dificuldade de mobilidade de funcionários da câmara no aspecto de utilização de
viaturas;------------------------------------------------------------------------------------------------ Se houve protocolo com alguma empresa para colocação de painéis publicitários do
LIDL à entrada das povoações (Casalinho, Frade de Baixo e Frade de Cima);-------------Em resposta ao Vereador Mário Peixinho o Presidente da Câmara informou o seguinte:- Sobre os bancos junto à Caixa Geral de Depósitos, que a expectativa era que as pessoas
deixassem de lá estar sentadas e fossem canalizadas para o Centro Cívico e Praça de “Os
Águias”, uma vez que tal situação interferia com os acessos à Caixa Geral de Depósitos e
a circulação até ao multibanco;--------------------------------------------------- Sobre os apoios para bicicletas, que já chegaram e estão prontos para ser colocados nos
sítios devidos;----------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à sarjeta junto à praça de taxis, que se vai fazer um levantamento para
verificar se existem outras situações no concelho;----------------------------------------------3

- Sobre o monte de entulho na Bagageira, que a questão vai ser colocada ao Encarregado
Mário Raimundo;------------------------------------------------------------------------------------- Sobre a recuperação de chafarizes, que se vai chamar a atenção do Encarregado
Celestino Nalha, para retirar a roda de ferro que está na Bagageira;-------------------------- Relativamente à mudança da praça de taxis, o Vereador José Carlos Ferreirinha deu o
esclarecimento pretendido.-------------------------------------------------------------------------Continuando o Presidente da Câmara informou:------------------------------------------------- Sobre a situação dos semáforos junto ao jardim, que se vai informar o Encarregado
Mário Raimundo e o electricista Mário João Isidoro;------------------------------------------- Relativamente ao mau cheiro na Quinta da Torre, que o objectivo é desactivar a vacaria
da Quinta da Torre, estando o processo respectivo em curso, e que se irá fazer nova
vistoria à empresa Monliz, para se saber realmente de onde vêm os maus cheiros;-- Quanto à estrada do Vale Peixe, que tomou nota para se proceder à sua reparação;----- Relativamente à península da Barragem dos Patudos, que concorda que se deve vedar a
veículos o acesso integral a toda a barragem, uma vez que o espaço se destina a
pessoas.------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara pôs esta proposta à votação, tendo sido aprovada por
unanimidade;------------------------------------------------------------------------------------------ Sobre a utilização do caminho pedonal (antes de chegar ao porto da Gouxa) por
tractores, que a situação vai ser verificada pelo Fiscal Municipal;----------------------------Quanto à utilização de viaturas por parte de funcionários da câmara, que o serviço por
vezes não se faz, não por falta de viaturas, mas sim por falta de meios humanos;---------- Relativamente aos painéis publicitários do LIDL, esclareceu que foi uma empresa que
solicitou para os colocar, no âmbito de uma campanha de Prevenção Rodoviária
Portuguesa. Solicitou aos serviços para verificarem em que condições foi a empresa
licenciada.---------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------PROPOSTA DO REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA:---------Informação

da

CHEFE

DE

DIVISÃO

MUNICIPAL ADMINISTRATIVA

E

FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de doze do mês em curso, a anexar
proposta do Regimento da Câmara Municipal de Alpiarça. Doc. n º. 13686. Proc. n º. A8/0.-----------------------------------------------------------------------------------------------------4

Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, remeter a referida proposta
para parecer jurídico e conduzir o assunto a uma próxima reunião de câmara.-------------DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO SITO NA RUA CONSELHEIRO
FIGUEIREDO LEAL, NÚMERO DOZE, EM ALPIARÇA:---------------------------------Informação do FISCAL MUNICIPAL, número duzentos e vinte e quatro, de trinta do
mês findo, a dar conhecimento de que o senhor JOÃO PAULO TENDEIRO
MORGADO, concluiu os trabalhos de demolição no seu prédio sito na Rua Conselheiro
Figueiredo Leal, número doze, em Alpiarça.----------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, arquivar o processo de contra
– ordenação entretanto instaurado ao referido munícipe, uma vez que a situação já se
encontra regularizada.-------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------------------Carta de QUIOSQUE PARAGEM – FLORBELA CONCEIÇÃO GIL PARREIRA, sem
data, a solicitar autorização para começar a pagar as mensalidades relativas à construção
do referido Quiosque, a partir de Outubro último, com o total das contas feitas a pagar em
oito anos e ainda o valor mensal. Doc. n.º 13221. Proc. n.º L-2/1.-----------------------Deliberado, por unanimidade, informar a requerente que a câmara concorda com a
pretensão.----------------------------------------------------------------------------------------------PROJECTO DE CANDIDATURA AOS APOIOS NO ÂMBITO DA MEDIDA
INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO DE APOIO À FAMÍLIA:------------------------Ofício do INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CENTRO
DE EMPREGO DE SANTARÉM, número vinte e um mil cento e quatro, datado de vinte
e nove 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 MARTA MARIA ALCOBIO CRAVO FERREIRA JORGE, para
criação de dois postos de trabalho, cuja actividade irá ter lugar na Avenida Carlos Relvas,
em Alpiarça. Doc. n.º 13589. Proc. n.º A-8.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara dá parecer favorável ao projecto.-O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes ausentaram-se da sala neste
momento.----------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, datado de vinte de
Junho último, a solicitar colaboração para compra de material para o Futebol de
Formação. Doc. n.º 7231. Proc. n.º A-8-1/4.-----------------------------------------------------5

Deliberado, por unanimidade, colaborar na compra de equipamento com a atribuição de
um subsídio no montante de dez mil setecentos e vinte e dois euros e dezasseis cêntimos,
conforme orçamento número treze barra zero quatro que acompanhou o mencionado
ofício, devendo, o mesmo ser pago faseadamente, com início em dois mil e
seis.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste momento.--ADESÃO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICÍPIOS COM CENTRO
HISTÓRICO:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICÍPIOS COM CENTRO
HISTÓRICO, datado de sete do mês em curso, a convidar o Município de Alpiarça para
aderir à Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico. Doc. n.º 13681.
Proc. n.º A-8-1/1.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a pretensão. Foi ainda deliberado submeter
o

assunto

a aprovação

da

Assembleia Municipal.------------------------------------

PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS (EDIÇÃO DO LIVRO “SKETCHES OS
SOCIETY AND MANNERS IN PORTUGAL”:-------------------------------------------Ofício de EDIÇÕES COSMOS, datado de quinze do mês findo, a propor a aquisição de
livros (Edição do Livro “Sketches os Society an Manners in Portugal”. Doc. n.º 13773.
Proc. n.º P-6.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, adquirir cinquenta exemplares do referido livro.-----------REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE ALPIARÇA NA AGROALPIARÇA,
CIPRL:-------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de quinze do mês em curso, com
indicação de nomes para representantes do Município de Alpiarça na Agroalpiarça,
CIPRL.-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, concordar com esta proposta.---------------------------------------CONCURSO PÚBLICO - REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE
ALPIARÇA:------------------------------------------------------------------------------------------Presente o Relatório de Analíse e Apreciação de Propostas elaborado pelo júri do
concurso, em quinze do mês em curso. Proc.n.º O-25/1.---------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, concordar com o referido documento e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.-------------------------------------------------------------6

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 três votos a favor e dois votos contra dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, 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:------------------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:--------------------------------------------------------------------------VENDA DE LOTES DE TERRENO SITOS NAS RUAS JOÃO MARIA DA COSTA
(LOTEAMENTO DE ARTUR CARVALHO E OUTRO), AVENIDA CARLOS
RELVAS E ZONA DO SACADURA, EM ALPIARÇA:-------------------------------------O Presidente da Câmara propôs verbalmente que se proceda à venda dos lotes de terreno
sitos nos locais referidos em epígrafe, que se encontram livres, nas condições
anteriormente estabelecidas.------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder à venda dos
referidos lotes de terreno, nas condições anteriormente estabelecidas.----------------------AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA DE CINCO LUGARES A GASÓLEO:---------Informação

interna

da

SECÇÃO

DE

PATRIMÓNIO,

COMPRAS

E

APROVISIONAMENTO, datada de dezasseis do mês em curso, a apresentar preços com
vista a aquisição de uma viatura ligeira de cinco lugares, destinada a ser utilizada pela
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco do Concelho de Alpiarça.-Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta
mais baixa e proceder a aquisição da referida viatura.------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
VINTE SETE:----------------------------------------------------------------------------------------Presente a modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.---------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em quinze do mês em curso, que autorizou esta alteração às Grandes
Opções do Plano.-------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE SETE:------7

Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em quinze do mês em curso, que autorizou esta alteração ao
Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
VINTE E OITO:--------------------------------------------------------------------------------------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 E OITO:---Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.--------------------------------------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.--------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara, eram
dezanove horas e trinta 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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