ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2006 - NÚMERO DEZASSEIS:--------------------Aos treze dias do mês de Julho 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
e José Carlos Viegas Ferreirinha, Vereadores.---------------------------------------------------Ausentes os Vereadores Vanda Cristina Lopes Nunes e Mário Manuel Pereira
Peixinho.----------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram dezassete horas.---------------------Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara de trinta de Junho de dois
mil e seis.----------------------------------------------------------------------------------------------Tendo comparecido CARLOS FERNANDO SANTOS OLIVEIRA, residente na Rua
Cidade da Beira, número sessenta e um, rés-do-chão direito, em Olivais Sul, Lisboa,
para falar sobre a situação do lote de terreno número dez do loteamento número um
barra dois mil, a que se refere o alvará número três barra dois mil, situado na Rua dos
Sobreiros, em Frade de Cima, Alpiarça, o Presidente da Câmara, tendo em conta que a
reunião não é pública, propôs ao restante executivo que se ouvisse o referido senhor.---Foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.-----------------------------Interveio o senhor CARLOS FERNANDO SANTOS OLIVEIRA para informar que,
relativamente ao que disse em reunião de câmara de trinta de Junho de dois mil e seis,
concretamente que se sentia prejudicado pelo facto de ter celebrado contrato - promessa
de compra e venda do referido lote de terreno em Agosto de dois mil e quatro, de os
registos terem caducado e de só haver condições para efectuar a escritura de compra e
venda em dois de Fevereiro do ano em curso, se tinha enganado, e o que o queria,
efectivamente, dizer era que foram feitos os registos em dois mil e cinco e a escritura de
compra e venda foi feita em dois de Fevereiro de dois mil e seis.----------------------------Esclarecida a situação, o Presidente da Câmara informou que ía fazer chegar esta
informação ao Gabinete Jurídico da Câmara para dar continuidade ao processo.----------O Vereador Mário Peixinho entrou na sala neste momento.----------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e trinta e três, datado de doze do mês em curso, que acusa um saldo disponível de cento
e onze mil setecentos e treze euros e trinta e quatro cêntimos.--------------------------------1

ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira solicitou informação acerca do pagamento aos Bombeiros
Municipais do complemento relativo ao serviço voluntário de combate a incêndios, do
ano de dois mil e cinco.-----------------------------------------------------------------------------De seguida teceu uma consideração acerca do último Boletim Municipal. Referiu que
achava que o mesmo deveria, face à qualidade do material gráfico, ter sido bastante
caro. Disse estar de acordo que saia regularmente, mas que se deveria poupar em termos
de custos. Sugeriu que o mesmo passe a fazer referência ao pelouro de trânsito.----------O Vereador Mário Peixinho informou o seguinte:----------------------------------------------- Relativamente aos projectos ATL e OTL, que teve conhecimento que na passada sexta
feira, as crianças não almoçaram e que têm circulado ao ar livre nestes dias quentes, nas
horas de maior calor, o que não é aconselhado;-------------------------------------------------- Que o regresso da visita que as crianças fizeram a Coruche esta semana foi antecipado
uma hora, o que deu origem a que os familiares não estivessem presentes para as
receber, tendo estas ficado à deriva.---------------------------------------------------------------- Que solicitou aos Bombeiros Municipais, verbalmente, para, no caso de ser possível,
procederem à limpeza de óleo derramado com areia no entroncamento da Rua da
Patracola com a Travessa da Patracola.-----------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho ficou de oficiar o Comandante dos Bombeiros Municipais a
solicitar a resolução da situação, uma vez que a mesma se mantem.-------------------------O Presidente da Câmara em resposta às questões do Vereador Mário Pereira informou:-- Sobre o pagamento aos Bombeiros Municipais do complemento do serviço voluntário
de combate a incêndios, que se vai pagar o último trimestre de dois mil e cinco.----------- Sobre o Boletim Municipal, que deverá ser a Vereadora Vanda Nunes a dar a resposta.
Informou, no entanto, que concorda que nele se faça referência ao pelouro de trânsito;--- Sobre os projectos ATL e OTL, que deverá ser a Vereadora Vanda Nunes a dar a
resposta;-----------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------OBRAS:-----------------------------------------------------------------------------------------------Informações dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número duzentos e noventa e
cinco, datada de sete de Junho findo, e da Consultora Jurídica da Câmara, Drª.
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SILVANA PASCOAL, datada de cinco do mês em curso, sobre o Loteamento
Municipal do Sacadura – Obras de Urbanização. Proc. n.º 0-14.-----------------------------Deliberado, por unanimidade, retirar o assunto desta reunião e levá-lo à próxima reunião
de câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------Informações dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número duzentos e noventa e
cinco barra - A, datada de sete de Junho findo, e da Consultora Jurídica da Câmara Drª.
SILVANA PASCOAL, datada de cinco do mês em curso, sobre o Loteamento
Municipal do Sacadura – Obras de Urbanização. Proc. n.º O-14.----------------------------Deliberado, por unanimidade, retirar o assunto desta reunião e levá-lo à próxima reunião
de câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e quarenta e
quatro, datada de vinte e oito de Junho findo, sobre a situação de lotes de terreno da
Zona Industrial. Proc. n.º O-53.-------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, retirar o assunto desta reunião e levar informação
completa à próxima reunião de câmara.----------------------------------------------------------CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE PARA APOIO A JOVEM QUE NECESSITA
DE TRATAMENTO NO ESTRANGEIRO – DONATIVO:----------------------------------Ofício de ESCOLA SECUNDÁRIA DA MARQUESA DE ALORNA, de Almeirim,
número trezentos e sessenta e dois, datado de vinte seis do mês findo, a solicitar adesão
à campanha de solidariedade para com um jovem que necessita de submeter-se a um
tratamento no estrangeiro, traduzida na atribuição de um donativo de cinco euros. Doc.
n.º 7629. Proc. n.º A-8.------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar o apoio solicitado.------------------------------------------O Presidente da Câmara ausentou-se da sala neste momento.---------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício de CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, número dois mil
cento e setenta e seis, datado de quatro do mês em curso, a solicitar a atribuição de um
subsídio para reforço de gasóleo, destinado à Secção de Ciclismo, uma vez que esta irá
participar, entre outras provas, na Volta a Portugal do Futuro. Doc. n.º 7832. Proc. n.º
A-8-1/4.------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar ao Clube Desportivo “Os Águias” que informe
que reforço de gasóleo pretende.-------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste momento.-3

LICENÇA DE RUÍDO:-----------------------------------------------------------------------------Ofício de HOTEL RURAL QUINTA DA TORRE, a solicitar licença de ruído para a
festa a realizar no próximo dia quinze de Julho com início às vinte e três horas e final no
dia dezasseis às cinco horas, nos jardins da Quinta, no âmbito das comemorações do
décimo aniversário do Programa Curto Circuito que será transmitido na SIC Radical no
dia quinze do mês em curso. Doc. n.º 7935. Proc. n.º L-2/1.----------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor, uma abstenção do Vereador Mário
Pereira e um voto contra do Vereador Mário Peixinho, conceder a licença de ruído
conforme solicitado.---------------------------------------------------------------------------------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:------------------------------------APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO EMPRÉSTIMO, A LONGO
PRAZO, NO MONTANTE DE QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL
TREZENTOS E SESSENTA E SETE EUROS:------------------------------------------------Ofício de CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS número dois mil e dezasseis, datado de
treze do mês em curso, a remeter o contrato número 9015/002186/387/0019, referente
ao empréstimo em epígrafe, destinado aos seguintes investimentos:--------------------------Valorização Urbanística da Rua Ricardo Durão - duzentos mil euros;----------------------Reconversão Urbanística do Largo Vasco da Gama e Acessos – cinquenta mil
euros;---- -Infraestruturas da Zona Industrial de Alpiarça - Terceira fase (Segunda Zona
de Intervenção) – duzentos e quatro mil trezentos e sessenta e sete euros.------------------Doc. n.º 8187. Proc. n.º E-7.------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, aprovar as cláusulas contratuais do referido empréstimo.------LOTEAMENTOS:-----------------------------------------------------------------------------------4

OPERAÇÃO DE DESTAQUE:-------------------------------------------------------------------Requerimento de MARIA FLORINDA MARQUES CORTIMPAU RIBEIRO DA
ROSA, proprietária do prédio urbano, com a área de mil oitocentos e sessenta e nove
metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o
número oitocentos e vinte e dois e inscrito na matriz urbana da freguesia de Alpiarça
sob o número quatro mil trezentos e cinquenta e oito, sito na Rua Jacinto dos Mártires
Falcão, números cento e setenta e dois, cento e setenta e quatro e cento e setenta e seis,
em Alpiarça, a confrontar do Norte com Rua Jacinto dos Mártires Falcão, do Sul com
Travessa da Patracola, do Nascente com António Centeio e do Poente com Diamantino
Cavaca Cadimas, a requerer a emissão de certidão relativa a operação de destaque de
uma parcela de terreno do referido prédio com a área de setecentos e oitenta e cinco
metros quadrados, a confrontar do Norte com Maria Florinda Marques Cortimpau
Ribeiro da Rosa, do Sul com Travessa da Patracola, do Nascente com António Centeio e
do Poente com Diamantino Cavaca Cadimas. Doc. n.º 7224. Proc. n.º C-6.----------------Deliberado, por unanimidade, emitir a certidão conforme solicitado, face aos pareceres
técnico e jurídico, datados de vinte e nove do mês findo e onze do mês em curso,
respectivamente.-------------------------------------------------------------------------------------CONCURSO

PARA

“FORNECIMENTO

E

APLICAÇÃO

DE

MASSAS

BETUMINOSAS” – ADJUDICAÇÃO:----------------------------------------------------------Relatório de Análise de Propostas elaborado pela Comissão de Análise de Propostas, em
vinte do mês findo, onde é proposto que a adjudicação do fornecimento e aplicação de
massas betuminosas seja efectuada à empresa ISIDORO CORREIA DA SILVA,
LIMITADA, com sede em Praça José Falcão, número sessenta e dois, em Miranda do
Corvo. Proc. n.º D-1-6/1.---------------------------------------------------------------------------Atendendo a que não houve reclamações foi deliberado, por unanimidade, adjudicar o
fornecimento e aplicação de massas betuminosas, à referida empresa, por ter
apresentado a proposta mais vantajosa.-----------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes em resposta à consideração tecida pelo Vereador Mário
Pereira no início da reunião, no ponto “Antes da Ordem do Dia”, sobre o último Boletim
Municipal, informou que a publicação retrata a actividade municipal desde o início do
mandato até Maio último. Propôs-se informar a câmara em próxima reunião do seu
custo exacto.-------------------------------------------------------------------------------------------
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Sobre o assunto relacionado com os projectos ATL e OTL em que as crianças ficaram
sem almoço, informou que não teve conhecimento do que se passou, mas que ía tentar
saber junto dos responsáveis que coordenam aqueles projectos.------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções:----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara eram
dezoito 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 substituição, da mesma Câmara, servindo de Secretária, a redigi e
assino. -------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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