ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM DEZASSEIS DE JUNHO DE 2006 - NÚMERO CATORZE:--------Aos dezasseis dias do mês de Junho 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, Vanda Cristina Lopes
Nunes, Mário Fernando Atracado Pereira, José Carlos Viegas Ferreirinha e Mário
Manuel Pereira Peixinho, Vereadores.------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram quinze horas.------------------------Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara de dois de Junho de dois
mil e seis.----------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e catorze, datado de catorze do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
duzentos e trinta mil oitocentos e quarenta e dois euros e onze cêntimos.------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira colocou as seguintes questões:-------------------------------------- Possibilidade de se verificar a fonte na rotunda da Misericórdia que está danificada e
as luzes, de vez em quando, estão apagadas;------------------------------------------------------ Possibilidade de se proceder à limpeza dos terrenos propriedade da câmara existentes
na Zona do Sacadura e dentro da vila;------------------------------------------------------------- Como se processa a limpeza das ruas da parte mais alta da vila.----------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha, em relação às questões colocadas pelo Vereador
Mário Pereira, informou:----------------------------------------------------------------------------- Que ía verificar a situação em que se encontra a “Fonte da Vida”, na rotunda da
Misericórdia;-------------------------------------------------------------------------------------------

Que se ía proceder à limpeza dos terrenos propriedade da câmara da Zona do

Sacadura e dentro da vila;-------------------------------------------------------------------------- Que ía verificar a situação da limpeza das ruas da parte alta da vila com o Encarregado
Manuel Colhe;----------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:------------------------------------------------------------------------------1

Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e dezasseis,
datada de doze do mês em curso, sobre situação dos lotes de terreno da Zona Industrial.Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte:----------------------------------------------------- Lotes números um a dezasseis, de PLANOTEJO - Esclarecer se existe licença de
utilização da parte antiga da edificação bem como da ampliação, e oficiar a empresa
para regularizar situação, se for caso disso. Sensibilizar a empresa para proceder à
limpeza dos espaços livres;-------------------------------------------------------------------------- Lotes números dezanove e vinte, de AMILCAR SARABANDO - Sensibilizar para a
limpeza e arranjos dos espaços livres;------------------------------------------------------------- Lotes números vinte e um e vinte e dois, de SIMÕES e MARTINS - Esclarecer se
existe licença de utilização, solicitar apresentação de solução para tratamento de pós
provenientes da laboração da empresa (resíduos sólidos) e sensibilizar a mesma para
proceder à limpeza e arranjos dos espaços livres;----------------------------------------------- Lote número vinte e quatro, de GARRIDO e LINO - Informar a empresa que deve
solicitar autorização para a actividade que está a exercer. Solicitar licença de utilização e
sensibilizar para a limpeza e arranjos dos espaços livres;--------------------------------------- Lote número vinte cinco, de ALMEIRINOX - Sensibilizar para a limpeza e arranjos
dos espaços livres;------------------------------------------------------------------------------------ Lote número vinte seis, de AGRO - PECUÁRIA S. DOMINGOS - Gabinete Jurídico
da Câmara deve verificar se há condições para exercer o direito de reversão sobre o lote
e levar informação à próxima reunião de câmara;------------------------------------------------ Lotes números vinte sete e vinte e oito, de CRIBOR - Sensibilizar para a limpeza e
arranjos dos espaços livres;-------------------------------------------------------------------------- Lotes números vinte e nove e trinta, de LINOCAR – Sensibilizar para a limpeza e
arranjos dos espaços livres;-------------------------------------------------------------------------- Lotes números trinta e um e trinta e dois, de ALBICHO - Gabinete Jurídico da Câmara
deve verificar se há condições para exercer o direito de reversão sobre os lotes e levar
informação à próxima reunião de câmara;--------------------------------------------------------Lotes números trinta e três e trinta e quatro, de JOSÉ FAVAS CUNHA - Solicitar
licença de utilização e sensibilizar para a limpeza e arranjos dos espaços livres;----------- Lotes números trinta e sete a quarenta e quatro, de TRANSPORTES ANTÓNIO
FRADE, LIMITADA - Informar que deve efectuar a escritura de compra e venda e
pagar o restante em dívida, no prazo de trinta dias, a partir da data do aviso, sob pena de
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reversão;--------------------------------- Lotes quarenta e cinco a quarenta e oito, de
MAVALTE - Saber se existe processo em nome da empresa e, no caso de existir,
remetê-lo ao Gabinete Jurídico da Câmara para verificar se há condições de exercer o
direito de reversão;----------------------------------------------------------------------------------- Lotes números quarenta e nove a cinquenta e dois, de PATRICIA TEIGÃO e OUTRO
- Solicitar informação ao Gabinete Jurídico da Câmara sobre o processo de reversão dos
referidos lotes;----------------------------------------------------------------------------------------- Lotes números cinquenta e três e cinquenta e quatro, de MANUEL LUÍS MADEIRA Remeter o processo ao Gabinete Jurídico da Câmara para informar o ponto da situação
dos lotes, e solicitar limpeza e arranjos dos espaços livres;------------------------------------ Lotes números cinquenta e cinco e cinquenta e seis, de HUBEL - Apurar em que
situação exacta se encontra o processo de obras e sensibilizar para a limpeza e arranjos
dos espaços livres;----------------------------------------------------------------------------------- Lotes números cinquenta e sete e cinquenta e oito, de MARQUES e BERNARDOPrecisar a situação dos lotes e sensibilizar para a limpeza e arranjos dos espaços livres; - Lotes números cinquenta e nove e sessenta, de JOSÉ BRANHA - Gabinete Jurídico da
Câmara deve verificar se há condições para exercer o direito de reversão sobre os lotes
de terreno e levar informação à próxima reunião de câmara;----------------------------------Lotes números sessenta e um e sessenta e dois, de ROLEXPRESSO - Confirmar se
existe actividade da empresa e sensibilizar para a limpeza e arranjos dos espaços livres;
- Lotes números sessenta e três e sessenta e quatro, de ÓSCAR, VALDEMAR e
PEIXINHO - Solicitar licença de utilização e sensibilizar para a limpeza e arranjos dos
espaços livres;----------------------------------------------------------------------------------------- Lote número sessenta e seis, de PAULO ALEXANDRE VARANDA - Solicitar
licença de utilização, licença para descarga e sensibilizar para a limpeza e arranjos dos
espaços livres;----------------------------------------------------------------------------------------- Lote número sessenta e sete, de INOXES RIBATEJO - Gabinete Jurídico da Câmara
deve verificar se há condições para exercer o direito de reversão sobre o lote de terreno
e levar informação à próxima reunião de câmara;------------------------------------------------ Lotes números sessenta e oito e setenta, de ANTÓNIO BORGES – Solicitar aos
serviços informação precisa sobre situação dos lotes e levar o assunto à próxima reunião
de câmara. Sensibilizar para a limpeza e arranjos dos espaços livres;------------------------ Lotes números sessenta e nove e setenta e um, de COFRAMONTA - Solicitar licença
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livres;--------------------- Lotes números setenta e três e setenta e quatro, de TECNEL –
Informar sobre se há incumprimento por parte da câmara, e levar informação à próxima
reunião de câmara. Sensibilizar para a limpeza e arranjos dos espaços livres;-------------- Lote número oitenta e cinco, de TMC – TAPADAS – Solicitar licença de utilização e
sensibilizar para a limpeza e arranjos dos espaços livres;--------------------------------------- Lote número oitenta e sete, de TMC – TAPADAS – Gabinete Jurídico da Câmara deve
verificar se há condições para exercer o direito de reversão sobre o lote e levar
informação à próxima reunião de câmara;-------------------------------------------------------- Lote número oitenta e oito, de RIBAPET – Solicitar licença de utilização;---------------- Lote número noventa, de INAGRO – Solicitar licença de utilização e sensibilizar para
a limpeza e arranjos dos espaços livres;----------------------------------------------------------- Lote número noventa e um, de GABRIEL FEIJÃO – Gabinete Jurídico da Câmara
deve verificar se há condições para exercer o direito de reversão sobre o lote e levar
informação à próxima reunião de câmara;-------------------------------------------------------- Lote número cento e quatro, de TRAFITAL – Verificar se este lote é propriedade da
câmara;------------------------------------------------------------------------------------------------- Lote número cento e cinco, de ALPINTERNACIONAL – Solicitar licença de
utilização e sensibilizar para a limpeza e arranjos dos espaços livres;------------------------ Lotes números cento e seis e cento e sete, de SARDINHEIRO E FREILÃO – Solicitar
licença de utilização e sensibilizar para a limpeza e arranjos dos espaços livres e
tratamento de fachadas dos imóveis;--------------------------------------------------------------- Lotes números cento e oito e cento e nove, de ALPALUMÍNIOS – Solicitar licença de
utilização para a segunda fase da obra;------------------------------------------------------------ Lote número cento e dez, de MARMOGIL – Solicitar informação ao Gabinete Jurídico
da Câmara sobre o processo de reversão do lote;------------------------------------------------ Lote número cento e onze, de JORGE MANUEL GALVEIAS – Sensibilizar para a
limpeza e arranjos dos espaços verdes e solicitar licença de utilização após conclusão
das obras de ampliação;------------------------------------------------------------------------------ Lotes números cento e doze e cento e treze, de RETEF – Gabinete Jurídico da Câmara
deve verificar se há condições para exercer o direito de reversão sobre o lote e levar
informação à próxima reunião de câmara;-------------------------------------------------------- Lotes números cento e catorze, cento e quinze, cento e dezassete, cento e trinta e cento
e trinta e um, de RENOLDY – Solicitar apresentação dos resultados da caracterização
do efluente e sensibilizar para a limpeza dos espaços livres;----------------------------------4

- Lotes números cento e vinte a cento e vinte e nove, de CONSTRUTORA DO
LENA/LENOBETÃO – Exigir intervenção no campo dos arranjos dos espaços não
edificados e sensibilizar para limpeza e arranjos dos espaços livres;------------------------- Lotes números cento e trinta e dois e cento e trinta e três, de MONLIZ - Solicitar
apresentação dos resultados da caracterização do efluente e sensibilizar para a limpeza e
arranjos dos espaços livres. Solicitar ainda licença de utilização.----------------------------Foi também deliberado, estabelecer o prazo de sessenta dias, após aviso, para a limpeza
e arranjos dos espaços livres dos lotes de terreno. Foi ainda deliberado solicitar aos
serviços que elaborem informação, de dois em dois meses, sobre a situação dos lotes de
terreno da Zona Industrial, a fim de ser apreciada em reunião de câmara.------------------VÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da CULT – COMUNIDADE URBANA DA LEZÍRIA DO TEJO, número mil
setecentos e sessenta e oito, datado de doze do mês em curso, a dar esclarecimento sobre
as matérias publicadas no Jornal “O Mirante”, de sete de Junho de dois mil e seis, e no
Jornal “O Ribatejo”, no dia nove de Junho de dois mil e seis, referentes a contratação da
empresa fornecedora dos Serviços de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, em
conformidade com o concurso público número dez de dois mil e cinco. Doc. n.º 7016.
Proc. n.º A-4.-----------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------CONTRA – ORDENAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------PROCESSO NÚMERO QUATRO, DE DOIS MIL E QUATRO, DE ANTÓNIO
MANUEL MOURA ROQUE (RELATÓRIO FINAL):----------------------------------------Presente o processo de contra – ordenação em epígrafe.---------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o relatório final e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------------------------CRIAÇÃO DE CONTAS ESPECÍFICAS – CANDIDATURAS APROVADAS PARA
O MUNICÍPIO DE ALPIARÇA:------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, datada de vinte seis do mês findo,
sobre criação das três contas bancárias específicas para o Município de Alpiarça, a
seguir discriminadas, referentes às medidas:------------------------------------------------------ 4.3 - I: Programa de Apetrechamento Informático das Escolas do Ensino Pré - Escolar,
e;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 – II: Programa de Criação de Espaços Públicos de Acesso à Internet em Bibliotecas
Públicas Municipais, Ludotecas, Museus Municipais e Arquivos Municipais:-------------5

- Projecto: “Criação de Espaços Públicos de Acesso à Internet na Biblioteca Municipal”
(n.º457/4.3/C/LVT);---------------------------------------------------------------------------------- Projecto: “Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça – Espaço Público de Acesso à
Internet” (N.º 455/4.3/C/LVT);--------------------------------------------------------------------- Projecto: “Apetrechamento Informático das Escolas do Ensino Pré – Escolar do
Município de Alpiarça” (456/4.3/C/LVT);-------------------------------------------------------Doc. n º. 6244. Proc. n.º E-5/O.------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, criar as três contas bancárias específicas para os referidos
projectos.----------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
NOVE:-------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta de modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor, e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, ratificar o despacho da Vereadora Vanda Nunes,
exarado no referido documento em sete do mês em curso, que autorizou esta alteração
às Grandes Opções do Plano.----------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO NOVE:--------------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.--------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor, e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, ratificar o despacho da Vereadora Vanda Nunes,
exarado no referido documento em sete do mês em curso, 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 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:------------------------------------OBRAS:-----------------------------------------------------------------------------------------------6

Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número duzentos e oitenta e
nove, datada de vinte e quatro do mês findo, sobre o processo de obras número oito
barra dois mil e três, em nome de VVM LAR, LIMITADA, com sede em Praça
Bernardo Santareno, número seis A/B, em Lisboa.---------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, face à referida informação
técnica e à informação da Consultora Jurídica, Drª. Silvana Pascoal, datada de sete do
mês em curso, deferir a pretensão da requerente.-----------------------------------------------FESTA DE ANIVERSÁRIO DA EQUIPA PRODUTORA DO “CURTO CIRCUITO”,
DA SIC RADICAL:---------------------------------------------------------------------------------Ofício de “HÁ FESTAS ASSIM”, sem data, a solicitar apoio para a Festa de
Aniversário da equipa produtora do “Curto Circuito”, da Sic Radical, que se realizará
nos próximos dias catorze, quinze e dezasseis de Julho do ano em curso. Doc. n.º 7055.
Proc. n.º A-8-1/4.------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar o apoio solicitado.------------------------------------------LOTEAMENTOS:-----------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e vinte, datada
de catorze do mês em curso, sobre a operação de loteamento a que se refere o processo
número um barra dois mil e quatro, em nome de JORGE VEIGA FREITAS e
AMÉRICO JORGE SARAGOÇA GONÇALVES MONTEIRO.----------------------------Deliberado, por unanimidade, emitir o respectivo alvará de loteamento.--------------------NOTÍCIAS PUBLICADAS NO JORNAL “O EXPRESSO”, EM TRÊS E NOVE DE
JUNHO DO ANO EM CURSO, SOBRE A CASA – MUSEU DOS PATUDOS:--------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------NOMEAÇÃO DO CARGO DE COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS
MUNICIPAIS DE ALPIARÇA:-------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA CÂMARA deu conhecimento do seu despacho de catorze do mês
em curso, a nomear o senhor António João Lourenço Pratas Rosa para Comandante do
Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça.---------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara,
eram dezassete horas e vinte 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
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Financeira, em regime de substituição, da mesma Câmara, servindo de Secretária, a
redigi e assino. ---------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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