ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2006 - NÚMERO ONZE:-----------------------------Aos oito dias do mês de Maio 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, José Carlos Viegas Ferreirinha e Mário Manuel
Pereira Peixinho, Vereadores.----------------------------------------------------------------------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 vinte e um de Abril de
dois mil e seis.----------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
oitenta e seis, datado de cinco do mês em curso, que acusa um saldo disponível de cento
e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e nove euros e noventa e sete cêntimos.---------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira colocou as seguintes questões:-------------------------------------- Se a empresa que fez a segurança da última Feira do Vinho era credenciada e se, em
relação à Casa – Museu dos Patudos, a empresa que estava a fazer a vigilância e
segurança já não está a operar.--------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho colocou as seguintes questões:----------------------------------- Se os elevadores no Parque Subterrâneo são públicos ou privados;------------------------ Se, relativamente às passadeiras desniveladas, o material já foi encomendado;---------- De quem é a responsabilidade da limpeza das ervas na estrada do campo;---------------- Que seja verificada a grelha que está corroída na Rua Manuel Nunes Ferreira, em
frente ao cemitério velho.--------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes, em relação às questões do Vereador Mário Pereira,
informou:----------------------------------------------------------------------------------------------- Que não houve qualquer problema com a segurança da última Feira do Vinho, tendo
corrido tudo muito bem, e que a empresa que está a fazer a vigilância e segurança da
Casa – Museu dos Patudos está a funcionar bem.-----------------------------------------------O Presidente da Câmara, em relação às questões do Vereador Mário Peixinho,
informou:----------------------------------------------------------------------------------------------- Que os elevadores do Parque Subterrâneo são privados;------------------------------------1

- Que a limpeza das ervas na Estrada do Campo é da responsabilidade da empresa que
executou a obra;-------------------------------------------------------------------------------------- Que a questão da grelha na Rua Manuel Nunes Ferreira, será tratada pelo Vereador
José Carlos Ferreirinha.----------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------OBRAS:-----------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTAS DE ORÇAMENTO PARA RETIRADA DE CABOS E POSTES NA
URBANIZAÇÃO DO SACADURA, EM ALPIARÇA (ADJUDICAÇÃO FINAL):------ Atendendo a que não houve reclamações, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar
os

trabalhos

em

epígrafe

à

empresa

ECOEDIFICA

-

AMBIENTE,

INFRAESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES, S.A., com sede na Avenida Sá Carneiro,
lote cinco, loja um, Torres Novas, por ter apresentado orçamento com menor preço.-----DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ RELVAS, NÚMEROS CENTO E
UM, CENTO E TRÊS, CENTO E CINCO E CENTO E SETE, EM ALPIARÇA:-------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e cinquenta e um,
datada de vinte e dois de Março último, sobre orçamento para execução dos trabalhos de
demolição do prédio degradado sito na Rua José Relvas, números cento e um, cento e
três, cento e cinco e cento e sete, em Alpiarça, pertencente a Maria Isabel Martins
Romão Pontes Xavier.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem do Dia e solicitar parecer
jurídico sobre o assunto.----------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------------------------------------------FORAM APRECIADOS OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------AGRADECIMENTO - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO EM
FORMAÇÃO DE ALPIARÇA:--------------------------------------------------------------------
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Ofício de CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO EM FORMAÇÃO
DE ALPIARÇA, número sete, datado de vinte do mês findo, a agradecer o apoio que lhe
foi dado pela Câmara Municipal, relativamente à participação na IX Feira do Vinho do
Ribatejo que decorreu entre os dias seis e nove do mês findo. Doc. n.º 5192. Proc. n.º A8-1/1.---------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------QUINTO CONGRESSO “ENVELHECER COM DIREITOS - DAR VOZ À LUTA
DOS REFORMADOS”:----------------------------------------------------------------------------Ofício de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS/MURPI, datado de vinte e quatro do mês findo, a solicitar contributo
financeiro para apoio ao Quinto Congresso, “Envelhecer com direitos - Dar voz à luta
dos reformados”, a realizar no dia vinte do mês em curso. Doc. n.º 5175. Proc. n.º A-81/4.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que, por dificuldades orçamentais, a câmara não
tem por hábito apoiar organismos fora do concelho.-------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
SETE:--------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta de 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 SETE:----------------Presente a proposta de modificação ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.--------------------------------------------------------------------------------------------ABERTURA DE CONCURSO – REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PAÇOS
DO CONCELHO - SEGUNDA FASE, INCLUÍNDO O ARRANJO URBANÍSTICO
DA ÁREA ENVOLVENTE AOS PAÇOS DO CONCELHO:-------------------------------Deliberado, por unanimidade, abrir concurso para a empreitada em epígrafe. Foi ainda
deliberado aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos.-----------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------A Vereadora VANDA NUNES informou que na próxima quinta – feira, dia dezoito, a
senhora Ministra da Cultura irá visitar a Casa – Museu dos Patudos, seguindo-se um
jantar de trabalho no Polo Enoturístico com a presença dos Presidentes de Câmara do
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distrito.------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara,
eram dezoito horas e quinze 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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