ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA
EM 29 DE SETEMBRO DE 2006 – NÚMERO VINTE – PÚBLICA:----------------------Aos vinte e nove dias do mês 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, Vanda Cristina Lopes Nunes, José Carlos Viegas Ferreirinha e Mário
Manuel Pereira Peixinho, Vereadores.------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram quinze horas.-----------------------Foram aprovadas, por unanimidade, as actas das reuniões de câmara de vinte e oito de
Julho último e quatro e quinze do mês em curso, esta última com as correcções
propostas pelos Vereadores Mário Pereira e José Carlos Ferreirinha.-----------------------Uma vez que se encontravam munícipes na sala de reuniões, o Presidente da Câmara
propôs ao restante executivo que esta reunião iniciasse pelo ponto “PERÍODO DE
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”.----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.----------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:----------------------------------------------Compareceu a munícipe GABRIELA PANCRÁCIO MIRA DO CÉU, em representação
da Conframonta – Empreitadas de Confragens e Construção Civil, Limitada, com sede
em Alpiarça, que colocou uma questão relacionada com a ausência de resposta ao seu
pedido registado nos serviços em dezoito do mês findo, no sentido de que seja
deliberado a alteração da cláusula da escritura de compra e venda onde consta o direito
de reversão a favor da câmara do lote número quarenta e um da Urbanização de Artur
Carvalho e outro, a fim de poder usufruir de um empréstimo bancário.---------------------O Presidente da Câmara informou que o assunto estava a ser analisado pelo Gabinete
Jurídico da Câmara.----------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e oitenta e oito, datado de vinte e oito do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e trinta e três euros e cinquenta e seis
cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------
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O Vereador Mário Peixinho, propôs que seja alterada a situação de trânsito no Largo de
“Os Águias”, ou seja, que se passe a estacionar na metade do parque do lado do edifício,
no máximo de sessenta minutos.-------------------------------------------------------------------Após discussão do assunto, ficou acordado oficiar o Clube Desportivo “Os Águias”,
solicitando informação sobre os efeitos da alteração respeitante à actual situação
resultante de deliberação camarária anterior e actualmente em vigor.-----------------------Assim, a proposta do Vereador Mário Peixinho ficou suspensa até que o Clube
Desportivo “Os Águias” se pronuncie sobre aquela alteração.--------------------------------Continuando, o Vereador Mário Peixinho referiu-se aos sumidouros da Rua Ricardo
Durão que devem ser rectificados e ao lençol de água que aparece quando chove no final
da Rua Pedro Álvares Cabral, a caminho da rotunda da Zona Industrial.-------------------Para resposta às questões do Vereador Mário Peixinho o Presidente da Câmara passou a
palavra ao Vereador José Carlos Ferreirinha que informou:-----------------------------------Relativamente aos sumidouros na Rua Ricardo Durão, que, neste momento, se estão a
fazer as devidas rectificações. Sobre o lençol de água no final da Rua Pedro Álvares
Cabral, a caminho da rotunda da Zona Industrial, que se ía verificar a situação.-----------Interveio a Vereadora Vanda Nunes. Solicitou aos Vereadores Mário Pereira e Mário
Peixinho o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------Que, relativamente à publicidade da Festa do Avante, se faça pedido prévio para a sua
colocação a fim de que a mesma se possa compatibilizar com actividades da câmara, em
termos de timing e de espaços.---------------------------------------------------------------------Que, no espaço da rotunda dos Patudos, não seja colocada qualquer espécie de material
de divulgação.----------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira informou que ía colocar as questões da Vereadora Vanda
Nunes a nível das estruturas do seu partido. Informou também que o entendimento
presente é no sentido de não retirar qualquer tipo de material de propaganda.-------------De seguida, o Vereador Mário Peixinho questionou onde se encontravam os MUPIS do
PCP que foram retirados pela câmara.------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara solicitou à Chefe de Divisão Municipal Administrativa e
Financeira, em regime de substituição, informação sobre o assunto, tendo esta
informado que não foi possível saber onde se encontra o referido material, apesar de
terem sido efectuadas buscas nesse sentido.-----------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho informou que o material se encontra no antigo edifício do
Matadouro Municipal.------------------------------------------------------------------------------2

ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------“OBRAS DE REPARAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO PRÉDIO SITO NA RUA TOMÁS
DA ANUNCIAÇÃO, NÚMERO OITENTA E QUATRO, EM LISBOA” –
ADJUDICAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------Atendendo a que não houve reclamações, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a
empreitada à empresa QUINAGRE, EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS, S.A.,
com sede na Rua Hermano Neves, número vinte e dois, quarto andar, em Lisboa, por ter
apresentado a proposta mais vantajosa. Proc. º O-53/L-6.-------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:------------------------------------------------------------------------------Informações das Consultoras Jurídicas da Câmara, Drª. MARTA DELGADO
MARTINS e Drª. SILVANA PASCOAL, datadas de dez do mês findo e catorze do mês
em curso, respectivamente, sobre a situação do lote de terreno número cento e quatro da
Zona Industrial. Proc. º. O-53.---------------------------------------------------------------------Os Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho informaram que se recusavam a votar
por motivo de as referidas informações jurídicas que acompanharam o processo não se
encontrarem perceptíveis por serem manuscritas.-----------------------------------------------Assim sendo, foram as informações jurídicas aprovadas, por maioria, com três votos a
favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------Informação da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, datada de
cinco do mês em curso, sobre situação dos lotes de terreno números quarenta e cinco a
quarenta e oito da Zona Industrial, em nome da empresa MAVALTE – PRODUÇÃO
DE CAIXAS DE MADEIRA, LIMITADA. Proc. n.º O-53.----------------------------------Os Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho informaram que se recusavam a votar
por motivo de a referida informação jurídica que acompanhou o processo não se
encontrar perceptível por ser manuscrita.--------------------------------------------------------Assim sendo, foi deliberado, por maioria, com três votos a favor, solicitar ao Gabinete
Jurídico da Câmara informação sobre se existe algum procedimento legal para resolver
o assunto, ou seja, para resolver a situação de reversão dos lotes de terreno em causa, a
favor da câmara.--------------------------------------------------------------------------------------Informação da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, datada de
cinco do mês em curso, sobre a situação do lote de terreno número sessenta e sete da
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Zona Industrial em nome da empresa INOXES RIBATEJO – FÁBRICA DE
EQUIPAMENTOS, LIMITADA. Proc. n.º O-53.-----------------------------------------------Os Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho informaram que se recusavam a votar
por motivo de a referida informação jurídica que acompanhou o processo não se
encontrar perceptível por ser manuscrita.--------------------------------------------------------Assim sendo, foi deliberado, por maioria, com três votos a favor, solicitar ao Gabinete
Jurídico da Câmara informação sobre se existe algum procedimento legal para resolver
o assunto, ou seja, para resolver a situação de reversão dos lotes de terreno em causa, a
favor da câmara.--------------------------------------------------------------------------------------Informação da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, datada de
cinco do mês em curso, sobre situação do lote de terreno número oitenta e sete da Zona
Industrial, em nome da empresa TMC – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
LIMITADA, com sede em Alpiarça. Proc. n.º O-53.-------------------------------------------Os Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho informaram que se recusavam a votar
por motivo de a referida informação jurídica que acompanhou o processo não se
encontrar perceptível por ser manuscrita.--------------------------------------------------------Assim sendo, foi deliberado, por maioria, com três votos a favor, solicitar ao Gabinete
Jurídico da Câmara informação sobre se existe algum procedimento legal para resolver
o assunto, ou seja, para resolver a situação de reversão dos lotes de terreno em causa, a
favor da câmara.--------------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:-----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:-------------------------------------------------------------------Requerimento de JOÃO VASCO LÚCIO CÔRTE – REAL NEGRÃO e FRANCISCO
VITO CÔRTE - REAL NEGRÃO, na qualidade de proprietários do prédio com a área
de mil duzentos e sessenta e três vírgula catorze metros quadrados, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o número seis mil duzentos e vinte e
um e inscrito na matriz da freguesia de Alpiarça sob o artigo número quatrocentos e
dois, sito na Rua Dr. Queiroz Vaz Guedes, número cento e oitenta e cinco, freguesia e
concelho de Alpiarça, a confrontar do Norte com António da Conceição Ferreira, do Sul
com António do Céu Jorge e Maria de Lurdes Claudino Figueiredo Jorge, do Nascente
com Rua António Sérgio, e do Poente com Rua Dr. Queiroz Vaz Guedes, a requererem
o destaque de uma parcela de terreno do referido prédio, com a área de seiscentos e
noventa e nove vírgula quarenta e nove metros quadrados, a confrontar do Norte com
António da Conceição Ferreira, do Sul com António do Céu Jorge e Maria de Lurdes
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Claudino Figueiredo Jorge, do Nascente com Rua António Sérgio e do Poente com
Francisco Vito Lúcio Côrte – Real Negrão. Doc. n.º 6825. Proc. n.º C-6.-------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação da Consultora Jurídica da
Câmara, Drª. Silvana Pascoal, datada de doze do mês em curso, e autorizar a pretensão.VÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------------------ANÁLISE DE PROPOSTAS PARA A DELIMITAÇÃO DOS PERÍMETROS DE
PROTECÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ABASTECIMENTO PÚBLICO:-----------------Informação do Técnico Superior Geógrafo, Dr. JORGE GONÇALVES, número
quarenta e dois, datada de vinte e um do mês em curso, sobre Análise de Propostas para
a Delimitação dos Perímetros de Protecção das Captações de Abastecimento Público.---Deliberado, por unanimidade, retirar o assunto da Ordem do Dia. Foi ainda deliberado
dar início ao processo de concurso com vista à aquisição daqueles serviços.---------------HORÁRIO DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DO CONCELHO DE ALPIARÇA,
PARA O ANO DE DOIS MIL E SETE:---------------------------------------------------------Ofício de ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO
TEJO, SUB – REGIÃO DE SANTARÉM, datado de treze do mês em curso, a solicitar
a aprovação das escalas de serviço de turnos das farmácias do concelho de Alpiarça,
para o ano de dois mil e sete. Proc. n.º A-8.-----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada.----------------------FELICITAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO DA ALPIAGRA/DOIS MIL E SEIS:----------Ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE ALPIARÇA, número duzentos e trinta e três,
datado de dezanove do mês em curso, a felicitar a Vereadora VANDA NUNES pela
excelente organização da Feira “Alpiagra/dois mil e seis”. Proc. n.º F-1.-------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO INTITULADO “CAVALEIROS DE
SANTIAGO SENHORES DA LAGOALVA – OS ANHAIS”:------------------------------Ofício de IMAGENS & LETRAS – DIRECÇÃO DE EDIÇÕES, datado de sete do mês
em curso, a solicitar apoio traduzido na aquisição de exemplares do livro intitulado
“Cavaleiros de Santiago Senhores da Lagoalva – Os Anhais”, uma obra da historiadora
Alice Lázaro sobre a Ordem Militar de Santiago naquela que é hoje a região de
Alpiarça. Doc. n.º 10277. Proc. n.º P-6.----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara pretende adquirir dez exemplares
do referido livro.-------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DE LEI DE FINANÇAS LOCAIS APRESENTADA PELO GOVERNO:-5

Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, datada
de vinte do mês em curso, a dar conhecimento da deliberação tomada em Conselho
Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, na mesma data, sobre a
proposta de Lei de Finanças Locais apresentada pelo Governo. Proc. n.º A-9.-------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO
PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSAS BETUMINOSAS (RUAS
UM E DOIS) DA ZONA INDUSTRIAL; APROVAÇÃO DE PROGRAMA DE
CONCURSO E CADERNO DE ENCARGOS:-------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado
neste documento em dezoito do mês em curso, que autorizou a abertura deste concurso e
aprovou os respectivos programa de concurso e caderno de encargos. Proc. n. º D-1-6/1.
ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO
PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSAS BETUMINOSAS (RUA
G) DA ZONA INDUSTRIAL; APROVAÇÃO DE PROGRAMA DE CONCURSO E
CADERNO DE ENCARGOS:--------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado
neste documento em dezoito do mês em curso, que autorizou a abertura deste concurso e
aprovou os respectivos programa de concurso e caderno de encargos. Proc. n. º D-1-6/1.
MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
QUINZE:----------------------------------------------------------------------------------------------Presente a 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 do Presidente da Câmara, exarado neste
documento em dezoito do mês em curso, que autorizou esta modificação às Grandes
Opções do Plano.-------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO DEZASSETE:------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 do Presidente da Câmara, exarado neste
documento em dezoito do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
DEZASSEIS:-----------------------------------------------------------------------------------------6

Presente a 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 do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado neste documento em vinte do mês em curso, que autorizou esta modificação às
Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO NÚMERO DEZOITO:----------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 do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado neste documento em vinte do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------ÁGUAS – PAGAMENTO DE CONSUMO EM PRESTAÇÕES:---------------------------Requerimento de JOÃO MANUEL DA GRAÇA VINAGRE LEANDRO, datado de
catorze do mês em curso, a solicitar autorização para o pagamento de consumo de água,
no valor de cento e trinta e seis euros e trinta e nove cêntimos, a que se refere a factura
número vinte e dois mil quatrocentos e setenta e um, em cinco prestações, em virtude de
o valor ser muito elevado em relação às facturas dos meses de Junho e Julho últimos.
Proc. n.º A-3/5.---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, devendo o pagamento ser efectuado
em cinco prestações mensais e sucessivas.-------------------------------------------------------ESGOTOS - LIGAÇÃO DAS REDES DOMICILIÁRIAS AO COLECTOR PÚBLICO,
NA RUA RICARDO DURÃO, EM ALPIARÇA:----------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número quatrocentos e oitenta,
datada de doze do mês em curso, sobre situações de viabilidade para ligação das redes
domiciliárias ao colector público, na Rua Ricardo Durão, em Alpiarça. Proc. n.º A-3/7.-Deliberado, o seguinte:------------------------------------------------------------------------------- Por unanimidade, informar os moradores dos prédios com os números de polícia
trezentos e setenta e oito e trezentos e oitenta que, de acordo com a referida informação
técnica e o parecer da Consultora Jurídica, Drª. Silvana Pascoal, datado de vinte de
Julho último, devem solicitar ligação da sua rede predial ao colector público e efectuar o
pagamento da quantia devida;----------------------------------------------------------------------- Por maioria, com três votos a favor e dois votos contra dos Vereadores Mário Pereira e
Mário Peixinho, informar os moradores dos prédios com os números de polícia
trezentos e oitenta e seis, trezentos e noventa e quatro e trezentos e noventa e seis que,
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de acordo com a legislação em vigor, devem solicitar ligação da sua rede predial ao
colector público e efectuar o pagamento da quantia devida.-----------------------------------Foi ainda deliberado, notificar pessoalmente estes moradores, para lhes ser prestado um
esclarecimento cabal da situação.------------------------------------------------------------------Os Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho fizeram a seguinte declaração de voto:
“Independentemente das informações técnica e jurídica e conscientes do disposto no
Regulamento Geral de Edificações Urbanas, votámos contra o pagamento do ramal por
parte dos munícipes dado o conhecimento directo da situação sócio - económica desses
munícipes”.-------------------------------------------------------------------------------------------MERCADO MUNICIPAL:------------------------------------------------------------------------Requerimento de ABELINA DO NORTE GUTERRES NEVES, datado de vinte e
quatro do mês findo, a solicitar autorização para a realização de obras de conservação na
loja número vinte e dois do Mercado Municipal, constando de junção desta à loja
número vinte e três e de construção de uma casa de banho unissexo. Doc. n.º 9769.
Proc. n.º M-2.----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, face ao parecer técnico datado de
catorze do mês em curso.--------------------------------------------------------------------------CONTRA – ORDENAÇÕES:---------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara propôs que seja presente à próxima reunião de câmara
informação sobre a situação de todos os processos de contra – ordenação existentes nos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.-----------------------------CONTRA – ORDENAÇÕES – (PROCESSOS ELABORADOS PELA SECÇÃO DE
TAXAS, LICENÇAS E TARIFAS):--------------------------------------------------------------PROCESSO NÚMERO UM, DE DOIS MIL E CINCO, DE JOAQUIM FIDALGO
APOLINÁRIO (RELATÓRIO FINAL):---------------------------------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe. Proc. n.º S3/10.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido Relatório Final e dar andamento
ao processo.-------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO NÚMERO DOIS, DE DOIS MIL E CINCO, DE ANTÓNIO CORREIA
RAMA (RELATÓRIO FINAL):-------------------------------------------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe. Proc. n.º T1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------8

Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido Relatório Final e dar andamento
ao processo.-------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO NÚMERO TRÊS, DE DOIS MIL E CINCO, DE ANTÓNIO MANUEL
MADEIRA BATISTA (RELATÓRIO FINAL):------------------------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe. Proc. n.º T1/2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido Relatório Final e dar andamento
ao processo.-------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO NÚMERO QUATRO, DE DOIS MIL E CINCO, DE ANTÓNIO
MANUEL MADEIRA BATISTA (RELATÓRIO FINAL):-----------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe. Proc. n.º T1/2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido Relatório Final e dar andamento
ao processo.-------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO NÚMERO UM, DE DOIS MIL E SEIS, DE MARIA DA CONCEIÇÃO
DA COSTA ANTÓNIO, UNIPESSOAL, LIMITADA (RELATÓRIO FINAL):----------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe. Proc. n.º S3/10.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido Relatório Final e dar andamento
ao processo.-------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO NÚMERO DOIS, DE DOIS MIL E SEIS, DE MARIA DA CONCEIÇÃO
DA COSTA ANTÓNIO, UNIPESSOAL, LIMITADA (RELATÓRIO FINAL):----------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe. Proc. n.º S3/10.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido Relatório Final e dar andamento
ao processo.-------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO NÚMERO TRÊS, DE DOIS MIL E SEIS, DE VÍTOR MANUEL
ARSÉNIO OLIVEIRA (RELATÓRIO FINAL):------------------------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe. Proc. n.º S3/10.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido Relatório Final e dar andamento
ao processo.-------------------------------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------
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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.-----------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:------------------------------------------------------------------------------Requerimento de AMILCAR SARABANDO – OFICINA DE REPARAÇÕES DE
AUTOMÓVEIS E CAMIONS, LIMITADA, com sede em Zona Industrial de Alpiarça,
datado de hoje, a solicitar a compra, em propriedade plena, dos lotes de terreno números
dezassete, dezoito, dezanove e vinte, bem como a solicitar que a respectiva escritura
seja feita em simultâneo com a escritura da entidade bancária para efeitos de hipoteca.
Doc. n.º 10665. Proc. n.º O-56.--------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.-------------------------------------------VENDA DE DOIS ANIMAIS DE RAÇA EQUINA (ÉGUAS):-----------------------------Atendendo a que não foram reclamados os dois animais de raça equina, fêmeas, a que se
refere o Edital número vinte cinco, publicitado em dois Agosto de dois mil e seis, foi
deliberado, por unanimidade, proceder à venda dos referidos animais nas seguintes
condições:---------------------------------------------------------------------------------------------Base de licitação:-------------------------------------------------------------------------------------- Para a égua de pelagem castanha, trezentos euros;-------------------------------------------- Para a égua de pelagem branca, quinhentos euros;--------------------------------------------As propostas devem ser apresentadas em carta fechada, reservando-se a câmara o direito
de não adjudicar a venda pelo valor da proposta mais alta, se tal não interessar ao
Município, podendo, neste caso, recorrer-se à licitação verbal, entre os proponentes que
estiveram presentes na hasta pública, com lanços não inferiores a cinquenta euros.-------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes ausentaram-se da sala neste
momento.----------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:------------------------------------------------------------------------------------------
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Ofício de ALCOBAÇA CLUBE DE CICLISMO, datado de catorze do mês em curso, a
solicitar uma comparticipação de duzentos e cinquenta euros, para levar a efeito uma
homenagem ao ciclismo nacional.-----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado no referido documento em quinze do mês em curso, que autorizou o pagamento
da referida quantia.----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste momento.-PROPOSTA DE ACÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MODCOM - SISTEMA
DE INCENTIVOS A PROJECTOS DE MODERNIZAÇÃO DO COMÉRCIO, PARA
O CENTRO URBANO DE ALPIARÇA:--------------------------------------------------------Proposta DE ANIMAGEST – CONSULTORIA E GESTÃO DE ANIMAÇÃO, com
sede em Almada, para realização de acções no âmbito do Programa Modcom –
Modernização do Comércio, para o Centro Urbano de Alpiarça.-----------------------------Deliberado,

por

unanimidade,

informar

que,

face

à

dispersão

actual

dos

estabelecimentos comerciais e ao facto de a proposta apresentada ser demasiada onerosa
para as possibilidades da câmara, não é, de momento, oportuno aceitar a pretensão, por
não se traduzir numa mais valia para a dinamização do comércio de Alpiarça.------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara,
eram dezanove horas e dez 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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