ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2006 - NÚMERO DEZOITO:----------------Aos quatro dias do mês de Setembro 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, José Carlos Viegas Ferreirinha e Mário Manuel Pereira Peixinho
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------Ausente a Vereadora Vanda Cristina Lopes Nunes.--------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram quinze horas.------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e sessenta e nove, datado de um do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
duzentos e cinquenta e três mil trezentos e vinte sete euros e oitenta e nove cêntimos.---ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira questionou o motivo de recusa de visto do Tribunal de
Contas ao empréstimo que se destinava a custear obras no Jardim de Infância do Frade
de Cima e também o que a câmara pretende fazer para superar essa dificuldade.----------O Vereador Mário Peixinho apresentou as seguintes propostas:------------------------------- Criação de rotunda no Largo Salgueiro Maia;-------------------------------------------------Desistência da rotunda junto aos bombeiros municipais;--------------------------------------Em resposta à questão do Vereador Mário Pereira, o Presidente da Câmara informou o
que se passou com o processo enviado ao Tribunal de Contas. Leu cópia do ofício
dirigido àquela entidade e informou ainda que se vai esperar que o assunto seja
resolvido pela justiça, através do Gabinete Jurídico da Câmara.------------------------------As duas propostas apresentadas pelo Vereador Mário Peixinho, após apreciação, foram
postas à votação pelo Presidente da Câmara, tendo sido aprovadas por unanimidade.----ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------OBRAS:-----------------------------------------------------------------------------------------------“OBRAS DE REPARAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO PRÉDIO SITO NA RUA TOMÁS
DA ANUNCIAÇÃO, NÚMERO OITENTA E QUATRO, EM LISBOA”:----------------Relatório elaborado pela Comissão de Análise de Propostas em sete de Julho último.---1

Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido relatório, ou seja, informar a
empresa QUINAGRE CONSTRUÇÕES, S.A., que a câmara tem intenção de lhe
adjudicar a referida empreitada, por ter apresentado a proposta economicamente mais
vantajosa, na sua versão prazo.--------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.-------------ÁGUAS – PAGAMENTO DE CONSUMO A PRESTAÇÕES:-----------------------------Requerimento de LUÍS MARQUES DE ALMEIDA, datado de vinte e oito de Julho
último, a solicitar autorização para o pagamento de consumo de água, no valor de cento
e sessenta e três euros e vinte seis cêntimos, a que se refere a factura número dezassete
mil quinhentos e sessenta e quatro, em quatro prestações, em virtude de não poder pagar
aquele montante de uma só vez. Doc. n.º 8712. Proc. n.º A-3/5.-----------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.-------------------------------------------Requerimento de RAIMUNDO GARGALO MACHACAZ, datado de vinte e três do
mês findo, a solicitar autorização para o pagamento do consumo de água, no valor de
cento e oitenta e quatro euros e nove cêntimos, a que se refere a factura de Dezembro de
dois mil e cinco, em quatro prestações, em virtude de não poder pagar aquele montante
de uma só vez. Doc. n.º 9742. Proc. n.º A-3/5.--------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.-------------------------------------------PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA:-----------------Requerimento de MARIA NATÁLIA MAIA CRUZ LOUREIRO, datado de vinte e oito
de Julho último, a solicitar isenção do pagamento de limpeza de fossa, uma vez que
reside em Frade de Baixo, num terreno que não tem ligação directa para a via pública e
de estar a pagar a taxa de saneamento que vem incluída nas facturas da água. Doc. n.º
8872. Proc. n.º A-3/7.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar ao Fiscal Municipal para verificar esta situação e
levar informação à próxima reunião de câmara.-------------------------------------------------O Presidente da Câmara ausentou-se da sala neste momento.---------------------------------A Vereadora Vanda Nunes entrou na sala neste momento.------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:------------------------------------------------------------------------------Ofício de TECNIJARDIM – PROJECTO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE
JARDINS, LIMITADA, datado de catorze de Julho último, a solicitar parecer sobre
alteração pretendida pelo proprietário do lote número oitenta e nove da Zona Industrial,
para que a venda do mesmo seja escriturada a favor de “TERRALIMPA, LIMITADA”,
e não em nome de Manuel Miranda do Céu. Doc. n.º 8274. Proc. n.º O-53.----------------2

Deliberado, por maioria, com o voto de qualidade da Vice – Presidente da Câmara,
manter a deliberação anterior, pelas mesmas razões constantes das declarações de voto
então prestadas pela Vice – Presidente da Câmara e pelos Vereadores Mário Pereira e
Mário Peixinho.--------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes ausentou-se da sala neste momento.-----------------------------O Presidente da Câmara entrou na sala neste momento,---------------------------------------Requerimento de AGRO – PECUÁRIA CASAL DE S. DOMINGOS SAG,
LIMITADA, a solicitar que seja revista a posição da câmara tomada em reunião
anterior, relativamente à intenção de esta pretender exercer o direito de reversão sobre o
lote de terreno número vinte seis da Zona Industrial de Alpiarça, de que é proprietária.
Doc. n.º 8828. Proc. n.º O-53.----------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação anterior e dar um prazo de
construção de seis meses após aprovação, pela câmara, do respectivo projecto que deve
dar entrada nos serviços até final de Setembro de dois mil e seis.----------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número quatrocentos e trinta e
sete, datada de nove do mês findo e despacho da Vereadora VANDA NUNES, datado
de dez do mês findo, sobre a situação dos lotes de terreno números cento e doze e cento
e treze da Zona Industrial, em nome da empresa RETEF- REDE EXPRESSO DE
TRANSPORTES EM FRIO, LIMITADA. Proc. n.º O-53.------------------------------------Deliberado, por unanimidade, verificar junto das entidades competentes como foi
possível fazer o registo do lote de terreno número cento e treze em nome da
FRUTICONSTROI, S.A. Foi ainda deliberado levar informação a próxima reunião de
câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da RETEF – REDE EXPRESSO DE TRANSPORTES EM FRIO, LIMITADA,
com sede em Estrada Nacional, número cento e quinze, quilómetro sessenta e cinco, em
Arranhó, a informar, em resposta à solicitação da câmara, que tão breve quanto possível
irá iniciar obras no lote de terreno número cento e doze da Zona Industrial. Doc. n.º
9079. Proc. n.º O-53.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação anterior e dar um prazo de
construção de seis meses após aprovação, pela câmara, do respectivo projecto que deve
dar entrada nos serviços até final de Setembro de dois mil e seis.----------------------------O Presidente da Câmara ausentou-se da sala neste momento.---------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------
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Ofício do CLUBE desportivo “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA – SECÇÃO DE PESCA,
número oito, datado de dezassete de Abril último, a solicitar a colaboração da câmara
para a organização do “III Concurso de Pesca Infantil dos Patudos”, que se realizou no
dia um de Junho último, bem como a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de
quinhentos euros. Doc. n.º 7102. Proc. n.º O-47/5.---------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de quinhentos euros. Foi ainda
deliberado solicitar ao Clube Desportivo “Os Águias” para que diligencie no sentido de
que os pedidos à câmara sejam feitos atempadamente.-----------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA – SECÇÃO
CULTURAL, número dois mil cento e sessenta e seis, datado de vinte e um de Junho
último, a solicitar a atribuição de um subsídio de quarenta euros para custear as despesas
com o lanche das crianças do dia dezoito de Junho último, e de um subsídio de cento e
cinquenta euros, para custear as despesas com a segurança nocturna, durante a Mostra
de Artesanato que se realizou entre os dias catorze e dezoito de Junho último. Doc. n.º
7412. Proc. n.º A-8-1/4.-----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, atribuir os referidos subsídios. Foi ainda deliberado
solicitar ao Clube Desportivo “Os Águias” para que diligencie no sentido de que os
pedidos à câmara sejam feitos atempadamente.-------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, número dois mil
cento e noventa e cinco, datado de vinte e quatro de Julho último, a informar que
pretende um reforço de três mil litros de gasóleo. Doc. n.º 8571. Proc. n.º A-8-1/4.------Deliberado, por unanimidade, aumentar a dotação do gasóleo conforme pretendido, ou
seja, em três mil litros.------------------------------------------------------------------------------SERVIÇO C0NCELHIO DE METROLOGIA:-------------------------------------------------Informação de Dr. JORGE GONÇALVES, Técnico Superior Geógrafo, datada de vinte
e três de vinte e três do mês findo, sobre reunião havida com a empresa METROLAB –
Controlo Metrológico, Limitada, dia vinte e três de Agosto findo, a propósito de
implementação do Serviço de Metrologia no Município de Alpiarça.-----------------------Tomou-se conhecimento. Deliberado, por unanimidade, comunicar à população que o
Serviço de Metrologia irá funcionar numa loja do Mercado Municipal.---------------------O Presidente da Câmara entrou na sala neste momento.---------------------------------------PEDIDOS DE APOIO:------------------------------------------------------------------------------Ofício do INSTITUTO PORTUGUÊS DE REUMATOLOGIA, datado de dez do mês
findo, a solicitar apoio financeiro. Doc. n.º 9531. Proc. n. º A-8-1/4.------------------------4

Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara tem por hábito apoiar somente
organismos do concelho.----------------------------------------------------------------------------Ofício da AMI – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, datado de vinte e oito
de Julho último, a solicitar um contributo para ajuda à crise humanitária que se vive no
Líbano. Doc. 9672. Proc. n.º A-8-1/4.------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara tem por hábito apoiar somente
organismos do concelho.----------------------------------------------------------------------------LICENÇA DE RUÍDO:-----------------------------------------------------------------------------Requerimento de HOTEL RURAL “QUINTA DA TORRE”, sem data, a solicitar
licença de ruído até às quatro horas e trinta minutos do dia dez do mês em curso, para a
realização da festa de Branco do Ribatejo, no próximo dia nove, pelas vinte e três horas,
no Salão de Festas da Quinta da Torre. Doc. n.º 9708. Proc. n.º L-2/1.----------------------Deliberado, por maioria, com dois votos contra dos Vereadores Mário Pereira e Mário
Peixinho, um voto a favor do Vereador José Carlos Ferreirinha e uma abstenção do
Presidente da Câmara, reprovar a pretensão do requerente, ou seja, reprovar a
autorização de licença de ruído até às quatro horas do dia dez de Setembro de dois mil e
seis.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ACESSO A NOVOS EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL EM DOIS MIL E SEIS. AJUSTAMENTOS AO
RATEIO:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício/Circular da DGAL – DIRECÇÃO – GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS,
número vinte cinco, de vinte e três do mês findo, a informar que o Município de
Alpiarça ainda pode contratar, no corrente ano, novos empréstimos até ao montante de
sessenta e um mil quinhentos e sete euros, e a solicitar que seja comunicado se o
Município pretende utilizar, em dois mil e seis, aquele montante. Doc. n.º 9791. Proc.
n.º E-7.-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, informar a DGAL que a câmara pretende utilizar o
montante do rateio. Foi ainda deliberado dar andamento ao processo de acordo com a lei
vigente.------------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PROVA DA SECÇÃO DE
ORIENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO VINTE QUILÓMETROS DE ALMEIRIM:-------Ofício da ASSOCIAÇÃO VINTE QUILOMETROS DE ALMEIRIM – SECÇÃO DE
ORIENTAÇÃO, número trezentos e vinte cinco, datado de vinte e dois do mês findo, a
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solicitar a cedência gratuita de ortofotomapas da Zona Desportiva dos Patudos
envolvente à Barragem, bem como a solicitar o apoio à realização de uma prova de
orientação. Doc. n.º 9810. Proc. n.º A-8-1/4.----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ceder o referido material e apoiar o evento conforme
solicitado.---------------------------------------------------------------------------------------------VENDA DE EUCALIPTOS E PINHEIROS DA PROPRIEDADE DENOMINADA
“QUINTA DOS PATUDOS”, SITA EM ALPIARÇA:----------------------------------------Despacho do PRESIDENTE DA CÂMARA, datado de vinte e oito do mês findo, para
elaboração de Edital a publicitar a venda de eucaliptos e pinheiros da propriedade
denominada “Quinta dos Patudos”, sita em Alpiarça.------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o referido despacho.----------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
TREZE:------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta de modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.-----------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, ratificar o despacho da Vereadora Vanda Nunes, de
três do mês findo, que autorizou esta alteração às Grandes Opções do Plano.--------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO CATORZE:---------Presente a proposta de modificação ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, ratificar o despacho da Vereadora Vanda Nunes, de
três do mês findo, que autorizou esta alteração ao Orçamento.------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO QUINZE:------------Presente a proposta de modificação ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, ratificar o despacho da Vereadora Vanda Nunes, de
vinte e dois do mês findo, que autorizou esta modificação ao Orçamento.------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – REVISÃO NÚMERO UM:-----------------------Presente a proposta de modificação ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, aprovar o referido documento. Foi ainda deliberado
submetê-lo a aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
CATORZE:-------------------------------------------------------------------------------------------6

Presente a proposta de modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, aprovar o referido documento.-----------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO DEZASSEIS:-------Presente a proposta de modificação ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, aprovar o referido documento.-----------------------------XXIV FEIRA AGRÍCOLA E COMERCIAL DE ALPIARÇA “ALPIAGRA/DOIS MIL
E SEIS”, A REALIZAR DE OITO A DEZASSETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E
SEIS:---------------------------------------------------------------------------------------------------Despacho da Vereadora VANDA NUNES, datado de seis do mês findo, para elaboração
de Edital a publicitar a XXIV Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, “Alpiagra/dois
mil e seis”.--------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o referido despacho.----------------------------------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 o voto de qualidade do Presidente da Câmara, 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:------------------------------------PROPOSTA DE ACORDO DE GEMINAÇÃO ENTRE A CIDADE DE CHAMPIGNY
– SUR – MARNE (REPÚBLICA FRANCESA) E A VILA DE ALPIARÇA
(REPÚBLICA PORTUGUESA):------------------------------------------------------------------Presente a proposta de acordo de geminação entre a cidade de Champigny –Sur – Marne
(República Francesa) e a vila de Alpiarça, (República Portuguesa).-------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida proposta. Foi ainda deliberado
levar o assunto à Assembleia Municipal para efeitos de ratificação.-------------------------LOTEAMENTO NÚMERO UM/DOIS MIL, A QUE SE REFERE O ALVARÁ
NÚMERO TRÊS/DOIS MIL, SITUADO NA RUA DOS SOBREIROS, EM FRADE
DE CIMA, ALPIARÇA:----------------------------------------------------------------------------7

Informação da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. MARTA DELGADO, sobre
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, em nome de Carlos Fernando Santos Oliveira.------------------------------Deliberado, por unanimidade, levar o assunto à próxima reunião de câmara.--------------AGRADECIMENTO:-------------------------------------------------------------------------------Ofício da ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E PENSIONISTAS DE OURÉM,
número quatro, datado de vinte e dois do mês findo, a agradecer a forma como foram
recebidos aquando da visita a Alpiarça, em dezoito do mês findo, pela funcionária Ana
Paula Quinta . Doc. n.º 9751. Proc. n.º L-4.------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara deu conhecimento de uma declaração que assinou em vinte e
dois do mês findo, e que passou a ler, sobre a situação em termos de registo, do prédio
sito na Quinta dos Patudos onde se encontra o Centro de Assistência - Fundação José
Relvas, com uma superfície coberta de dois mil oitenta vírgula sessenta e três metros
quadrados e uma área remanescente de nove mil metros quadrados.-----------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Chefe de Divisão
Municipal Administrativa e Financeira, em regime de substituição, para averiguar nos
registos municipais se existe alguma deliberação camarária no sentido de cedência do
referido terreno à Fundação José Relvas.---------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira informou que o Secretário Geral do Partido Comunista
Português vem, no próximo domingo, visitar a “Alpiagra/dois mil e seis”.-----------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara,
eram dezassete horas e quarenta e 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
Financeira, em regime de substituição, da mesma Câmara, servindo de Secretária, a
redigi e assino. ---------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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