ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM
27 DE MARÇO DE 2006 - NÚMERO SETE – PÚBLICA:-----------------------------Aos vinte sete dias do mês de Março do ano de dois mil e seis, 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.-------------------------------------------------------------------------------------------Ausente o Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha.-------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram dezassete horas.---------------------Uma vez que se encontravam municípes na sala de reuniões, o Presidente da Câmara
propôs ao restante executivo que esta reunião iniciasse pelos pontos “ALIENAÇÃO DE
BENS” e “PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”:--------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.----------------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:--------------------------------------------------------------------------VENDA DE LOTES DE TERRENO NA ZONA DO SACADURA, EM ALPIARÇA –
(NÚMEROS: DOIS, NOVE, DEZASSETE, DEZOITO E DEZANOVE):-----------------Deu-se início à hasta pública para a venda dos lotes de terreno em epígrafe, a que se
refere o Edital número oito, publicitado em três do mês em curso.--------------------------Apenas licitou o senhor CARLOS ALBERTO RELVAS CORREIA, residente em
Travessa dos Moinhos, número setenta e três, em Alpiarça, para o lote número nove, com
a área de seiscentos e trinta e cinco metros quadrados, tendo oferecido o valor da
licitação mencionado no referido edital.----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido lote de
terreno nas condições previstas naquele edital.--------------------------------------------------Para os restantes lotes de terreno não houve interessados.-------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:----------------------------------------------Esteve presente a municípe MARTA MARIA ALCOBIA CRAVO PEREIRA JORGE.
Questionou o Presidente da Câmara sobre o motivo porque não foi dada, até ao
momento, resposta ao seu pedido para execução de obras, registado nos serviços em três
de Fevereiro do ano em curso.---------------------------------------------------------------------Foi explicado à munícipe que o assunto já tinha obtido parecer jurídico e que a
transcrição do mesmo lhe seria enviada.-----------------------------------------------------------
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Foram aprovadas, por unanimidade, as actas das reuniões de câmara de vinte sete de
Fevereiro e seis e treze de Março do ano em curso.---------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:-------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
cinquenta e nove, datado de vinte e quatro do mês em curso, que acusa um saldo
disponível de cento e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e sete euros e vinte sete
cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira colocou as seguintes questões:-------------------------------------Referiu que a Estrada Municipal entre o Casalinho e o Frade de Cima (E.M. 1371), tem
muita lama.--------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara solicitou que se transmitisse o facto, de imediato, ao
encarregado respectivo.-----------------------------------------------------------------------------Continuando, o Vereador Mário Pereira questionou se têm sido feitas regularmente
análises à água, concretamente no que concerne à situação do arsénio.---------------------De seguida leu uma declaração, subscrita por si e pelo Vereador Mário Peixinho, com o
seguinte teor: “Os Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho manifestam a sua
profunda discordância e preocupação pela alteração ao Regimento da Assembleia
Municipal aprovada pela bancada do PS na última reunião daquele órgão, no sentido de
limitar a intervenção do público unicamente aos assuntos constantes da ordem de
trabalhos de cada sessão. Consideramos que esta limitação é atentatória de um direito
fundamental de participação dos munícipes na vida autárquica, essência do próprio Poder
Local democrático. Da livre intervenção do público nas reuniões dos órgãos municipais
resulta a natural discussão e o esclarecimento de questões de interesse municipal, e
traduz-se, na esmagadora maioria das vezes, na resolução de problemas concretos,
favorecendo a proximidade entre municípes e eleitos locais. Consideramos ainda que esta
medida de cariz administrativo como qualquer outra de idêntico sentido anti-democrático
que vise dificultar o debate e a participação, revela uma visão redutora do Poder Local
conquistado com o 25 de Abril, e, a tornar-se efectiva, será mais um contributo para a
crescente

degradação

do

quadro

democrático

que

temos

como

referência.”--------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho colocou as seguintes questões:-----------------------------------
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- Qual o custo dos festejos do Carnaval. Referiu que pelo menos dois carros do corso
carnavalesco não justificavam o subsídio atribuído.--------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes informou que a atribuição do subsídio por cada carro
alegórico, foi apreciada em duas fases, no sentido de se poder julgar se o seu valor era ou
não

de

trezentos

euros.-----------------------------------------------------------------

Continuando, o Vereador Mário Peixinho questionou:------------------------------------------ Se estava prevista a instalação de uma Quinta Pedagógica na Reserva Natural do
Cavalo do Sorraia;------------------------------------------------------------------------------------Qual o ponto da situação para o que se encontra previsto para o terreno em frente à
Bagageira e para a Rua do Bocage;-----------------------------------------------------------------Qual o custo do Projecto Ripidurable e quem o acompanha na câmara;------------------- Se os sumidouros existentes no início da Rua Pedro Álvares Cabral podem ser
rectificados, uma vez estão mais fundos do que é normal;------------------------------------- Solicitou que se concluísse o passeio frente à Igreja, uma vez que, quando chove, há
movimento de terras que vão para a Rua José Relvas.-----------------------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha entrou na sala neste momento.-------------------------O Vereador Mário Peixinho colocou ainda uma última questão relacionada com a criação
de condições para a colocação de equipamento para estacionamento de bicicletas junto à
Praça de Táxis.------------------------------------------------------------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha, em resposta à questão colocada pelo Vereador Mário
Pereira sobre análises à água, informou que as mesmas, ou seja, que as análises
bactereológicas, estão a ser feitas regularmente e que a indicação que tem é que tudo está
em ordem.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara, em resposta às questões do Vereador Mário Peixinho,
informou:----------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre os custos do Carnaval, que se vai pedir informação aos serviços;------------------- Sobre a instalação de uma Quinta Pedagógica na Reserva Natural do Cavalo do Sorraia,
que está previsto um projecto;------------------------------------------------------------ Relativamente ao terreno em frente à Bagageira, que está prevista a construção de
habitação a custos controlados e abertura de arruamento para a Rua do Bocage. Referiuse à existência de um morador que se recusa a sair do local onde habita, impossiblitando
a abertura daquele arruamento;---------------------------------------------------------------------Sobre o Projecto Ripidurable, que a direcção do mesmo está entregue a uma técnica e
que na câmara está a ser acompanhado pelo Vereador José Carlos Ferreirinha;-------------3

Que a situação dos sumidouros no início da Rua Pedro Álvares Cabral, se vai
resolver;-----------------------------------------------------------------------------------------------Que o passeio em frente à Igreja se vai concluir;-------------------------------------------------Em relação ao estacionamento de bicicletas junto à Praça de Taxis, que se vai colocar o
equipamento já existente.---------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara referiu, relativamente à alteração de trânsito no Largo de “Os
Águias”, que se assiste a um desrespeito pelas regras de trânsito, em relação ao que foi
decidido em anterior reunião de câmara e que achava urgente fazer cumprir a deliberação
então tomada.--------------------------------------------------------------------------Referiu-se ainda à colocação de um espelho à saída do parque de estacionamento
subterrâneo e à identificação do mesmo.---------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira voltou a intervir para apresentar duas propostas para atribuição
de Medalhas Municipais Prateadas de Mérito Desportivo aos senhores Carlos Jorge
Pereira e Vítor Faria, aquele por se ter distinguido na área do ciclismo e este por se ter
distinguido na área do atletismo.-----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar ambas as propostas.-------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:-------------------------------------------------------------------Requerimento de MARIA JOSÉ LUCAS RAPOSO PESSOA, na qualidade de
proprietária do prédio rústico, com a área de dois mil oitocentos e quarenta e seis metros
quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o número seis
mil seiscentos e nove, inscrito na matriz sob o artigo duzentos e nove, sito na Rua
Francisco Sacramento Pratas, em Alpiarça, a confrontar do Norte com Vitor Manuel de
Sousa Santos, do Sul com Rua Francisco Sacramento Pratas e Isaura Sousa D’ Arez
Medina, do Nascente com Vitor Manuel de Sousa Santos e do Poente com Maria Emília
Cardoso e Rua Francisco Sacramento Pratas, a requerer o destaque de uma parcela de
terreno do referido prédio com a área de trezentos e dezasseis metros quadrados, a
confrontar do Norte com Rua Francisco Sacramento Pratas e Maria José Lucas Raposo
Pessoa, do Sul com Isaura Sousa d’ Arez Medina, do Nascente com Vítor Manuel de
Sousa Santos e do Poente com Rua Francisco Sacramento Pratas.----------------------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número cento e trinta e quatro, de quinze do mês em curso, e deferir a pretensão
conforme nela referido.-----------------------------------------------------------------------------PROPOSTAS DE ORÇAMENTO PARA RETIRADA DE CABOS E POSTES, NA
URBANIZAÇÃO DO SACADURA, EM ALPIARÇA:---------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e trinta e dois, de
quinze do mês em curso, sobre propostas de orçamento para retirada de cabos e postes,
na Urbanização de Sacadura, em Alpiarça.------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento do despacho do Presidente da Câmara de dezasseis do mês em
curso, exarado na referida informação técnica que autorizou a despesa com vista à
realização dos trabalhos e que os mesmos sejam adjudicados à empresa ECOEDIFICA,
com sede na Avenida Sá Carneiro, lote cinco, loja um, rés-do-chão, em Torres Novas,
por ter apresentado menor orçamento.------------------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO TREZE, DE DOIS MIL E
QUATRO, DE GRIBLING – SOCIEDADE AGRÍCOLA, S.A. (RELATÓRIO
FINAL):-----------------------------------------------------------------------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe.----------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o presente relatório e proceder em
conformidade, ou seja, aplicar à arguida uma coima de quatrocentos e noventa e oito
euros e oitenta cêntimos, acrescida de custas no valor de quarenta e quatro euros e
cinquenta cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO VINTE, DE DOIS MIL E
QUATRO, DE BENÇÃO DO GADO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL (RELATÓRIO
FINAL):-----------------------------------------------------------------------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe.----------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o presente relatório e proceder em
conformidade, ou seja, aplicar à arguida uma coima de três euros e setenta e quatro
cêntimos, acrescida de custas no valor de quarenta e quatro euros e cinquenta cêntimos.O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes ausentaram-se da sala neste
momento.----------------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS.----------------------------------------------------------------------------------------------Fax de FERNANDO SIMÕES, SECÇÃO DE FUTEBOL DO CLUBE DESPORTIVO
“OS ÁGUIAS”, datado de vinte e três do mês em curso, a solicitar isenção de pagamento
da taxa de cem euros, devida pela utilização do Estádio Municipal Dr. Raul José das
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Neves, no dia três de Julho do ano em curso, por parte da RCA Ribatejo. Doc. n.º 3316.
Proc.º n.º A-8-1/4.------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a cedência do Estádio Municipal Dr. Raul José
das Neves à RCA Ribatejo, a título gracioso.----------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste momento.--ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO:----------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de vinte e três do mês em curso, para
atribuição da Medalha de Honra do Município ao senhor Professor Doutor JOSÉ
PRATAS VITAL, como forma de distinguir tão ilustre personalidade, pelo trabalho
desenvolvido na área da medicina.----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar esta proposta.------------------------------------------PLANO DESPORTIVO DOIS MIL E SEIS/DOIS MIL E SETE:---------------------------Informação do GABINETE DE DESPORTO da Câmara Municipal de Alpiarça, número
nove, datada de nove do mês em curso, sobre o Plano Desportivo em epígrafe.-Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------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:------------------------------------Ofício do Presidente da Câmara de VILLE DE CHAMPIGNY – SUR –MARNE, datado
de vinte e dois do mês em curso, a informar que concluiram em dois mil e cinco o
processo de geminação com Alpiarça e a convidar a Delegação de Alpiarça a estar
presente na festa que se vai realizar naquela cidade nos dias vinte e quatro e vinte cinco
de Julho do ano em curso, como forma de desenvolver o relacionamento entre as duas
populações. Doc. n.º 3456. Proc. n.º A-8-1/1.---------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO:----------------------------6

Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para atribuição da Medalha
de Honra do Município, à senhora Professora Doutora Jeni Canha Alcobio Matias
Gonçalves, como forma de a distinguir pelos serviços de excepcional relevância,
enquanto Pediatra, Investigadora, Conferencista, Docente e Perita, na área de maus tratos
infantins e abuso sexual de crianças.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar esta proposta.------------------------------------------ATRIBUIÇÃO

DE

MEDALHA

MUNICIPAL

DOURADA

DE

MÉRITO

DESPORTIVO:--------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para atribuição da Medalha
Municipal Dourada de Mérito Desportivo ao senhor PAULO FRANCISCO DE MELLO
E ARAÚJO DO ESPÍRITO SANTO, pelos resultados brilhantes que obteve em dois mil
e cinco enquanto praticante de ténis, para utilizadores de cadeiras de rodas.---------------Deliberado, por unanimidade, aprovar esta proposta.------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
QUATRO:--------------------------------------------------------------------------------------------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 QUATRO:----------Presente a Modificação ao Orçamento em epígrafe.--------------------------------------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara, eram
dezanove horas, 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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