ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM DEZ DE NOVEMBRO DE 2006 - NÚMERO VINTE E TRÊS:----Aos dez dias do mês Novembro 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.------------------------Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara de vinte sete de Outubro de
dois mil e seis. A acta da reunião de câmara de treze de Outubro de dois mil e seis,
continua a aguardar aprovação pelos motivos referidos na anterior reunião de câmara.--MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
duzentos e quinze, datado de oito do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
trezentos e dezanove mil cento e vinte seis euros e oitenta e cinco cêntimos.--------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira colocou as seguintes questões:-------------------------------------- Que acções a câmara pretende desenvolver no sentido de manter a Escola de Ciclismo
que está em vias de acabar por falta de patrocínios;--------------------------------------------- Se é possível a colocação de electricidade na Nave Desportiva (pavilhão das feiras);--- Se a câmara pretende remover ou recuperar os placares de publicidade que se
encontravam danificados, colocados à entrada de Alpiarça e na rotunda da Zona
Industrial;---------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Mário Peixinho deu conhecimento de queixas de munícipes que se
sentiram incomodados pelo barulho causado por uma festa na Quinta da Torre na noite
de vinte e oito do mês findo e que durou até às seis horas do dia seguinte.-----------------O Presidente da Câmara questionou o Vereador Mário Peixinho sobre a deliberação
tomada em reunião de câmara de treze de Outubro findo, a propósito de se saber quais
os preços que correm no mercado para a venda de eucaliptos e pinheiros .-----------------Foi deliberado por unanimidade, levar o assunto à próxima reunião de câmara.-----------O Presidente da Câmara em resposta às questões do Vereador Mário Pereira, informou
relativamente à Escola de Ciclismo, que a câmara tem apoiado este organismo todos os
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anos e que vai continuar a apoiar diligências no sentido de se conseguirem patrocínios
para apoio à Escola de Ciclismo.------------------------------------------------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha, em resposta à questão do Vereador Mário Pereira
sobre a falta de electricidade na Nave Desportiva, informou que a situação ficará
resolvida até ao dia vinte cinco do mês em curso;----------------------------------------------O Presidente da Câmara em resposta à questão do Vereador Mário Pereira sobre os
placares que se encontram danificados à entrada de Alpiarça e na rotunda dos Patudos,
informou que o proprietário da empresa que os colocou tem problemas de saúde, não
tendo sido possível contactá-lo, mas que se ía tentar resolver a situação.-------------------O Presidente da Câmara em resposta à questão do Vereador Mário Peixinho sobre o
barulho que se fez sentir na noite de vinte e oito do mês findo causado pela festa na
Quinta da Torre, informou que não compete à câmara vigiar aquelas situações e que a
licença concedida para o efeito, em anterior reunião de câmara, foi até às quatro horas
do dia seguinte.---------------------------------------------------------------------------------------Ficou de se transmitir à “Quinta da Torre” a situação de incómodo que o barulho
provocou aos munícipes.----------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara ausentou-se da sala neste momento.---------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------VENDA DE PINHAS:------------------------------------------------------------------------------Deu-se início à hasta pública para a venda de pinhas das pinheiras existentes junto à
Barragem dos Patudos e Parque Municipal de Campismo de Alpiarça, a que se refere o
Edital número trinta e cinco, publicitado em vinte e quatro do mês findo.------------------Não houve interessados.----------------------------------------------------------------------------Uma vez que não houve interessados, foi deliberado, por unanimidade, marcar nova
hasta pública com as mesmas condições de venda.---------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE.---------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:------------------------------------------------------------------------------Informação da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, datada de
vinte e quatro do mês findo, sobre situação de reversão do lote de terreno número
sessenta e sete da Zona Industrial, em nome da empresa INOXES RIBATEJO –
FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS, LIMITADA. Proc. n.º O-53.----------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Consultora
Jurídica da Câmara para encetar contacto com a referida empresa, no sentido de
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proceder à negociação com vista à obtenção, para a câmara, da propriedade do referido
lote de terreno.----------------------------------------------------------------------------------------Informação da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, datada de
vinte e quatro do mês findo, sobre situação de reversão dos lotes de terreno quarenta e
cinco a quarenta e oito da Zona Industrial, em nome da empresa MAVALTE –
PRODUÇÃO DE CAIXAS DE MADEIRA, LIMITADA. Proc. O-53.---------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Consultora
Jurídica da Câmara para encetar contacto com a referida empresa no sentido de proceder
à negociação com vista à obtenção, para a câmara, da propriedade dos referidos lotes de
terreno.-------------------------------------------------------------------------------------------------Informação da Consultora da Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, datada de vinte de
quatro do mês findo, sobre situação de reversão do lote de terreno oitenta e sete da Zona
Industrial, em nome da empresa TMC – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
LIMITADA. Proc. n.º O-53.------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Consultora
Jurídica da Câmara para encetar contacto com a referida empresa no sentido de proceder
à negociação com vista à obtenção, para a câmara, da propriedade do referido lote de
terreno.-------------------------------------------------------------------------------------------------AVENÇA AO COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE
ALPIARÇA:------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de ANTÓNIO JOÃO LOURENÇO PRATAS ROSA, Comandante do
Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça, a informar que pretende receber
mensalmente uma avença de quinhentos euros, para fins de compensações de tempos
perdidos em vistorias, reuniões e outros serviços. Doc. n.º 11973. Proc. n.º P-I.-----------Deliberado, por unanimidade, verificar como se procedeu com comandantes de
bombeiros anteriores, em situação idêntica, e levar o assunto à próxima reunião de
câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------ESTACIONAMENTO NO LARGO DO CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE
ALPIARÇA:------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, número dois mil
duzentos e trinta e nove, datado de vinte e três do mês findo, a informar sobre o
estacionamento no Largo de “OS ÁGUIAS”. Doc. n.º 11904. Proc. n.º S-6.---------------Deliberado, por unanimidade, em face de que foi então proposto pelo Vereador Mário
Peixinho em reunião de câmara de vinte e nove de Setembro último e informação dada
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pelo referido ofício do Clube Desportivo “Os Águias”, que se passe a estacionar em
todo o parque do largo em frente no clube, no máximo de trinta minutos.------------------Foi igualmente deliberado voltar a avaliar a situação no prazo de três meses.--------------PEDIDO

DE

AUTORIZAÇÃO

PARA

COLAGEM

DE

CARTAZES

PUBLICITÁRIOS:-----------------------------------------------------------------------------------Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ, datado de vinte e quatro do mês
findo, a solicitar autorização para colagem de cartazes publicitários na área geográfica
do Município de Alpiarça, para publicitar a “Feira Nacional do Cavalo”, a decorrer de
três a doze do mês em curso. Doc. n.º12033. Proc. n.º A-8-1/0.------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar à pretensão.-------------------------------------------OFERTA DE COMBUSTÍVEL:------------------------------------------------------------------Ofício do NÚCLEO DE AMIGOS DO CICLOTURÍSMO DE ALPIARÇA, datado de
vinte cinco do mês em curso, a solicitar a oferta de cerca de setenta litros de gasóleo
para a viatura de apoio ao passeio cicloturístico, Badajoz - Borba, no próximo dia
dezanove do mês em curso. Doc. n.º 11948. Proc. n.ºA-8-1/4.--------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.----------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
DEZOITO:--------------------------------------------------------------------------------------------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 do Presidente da Câmara de seis
do mês em curso, exarado naquele documento, que autorizou esta modificação às
Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – MODIFICAÇÃO NÚMERO VINTE E 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, ratificar o despacho do Presidente da Câmara de seis
do mês em curso, exarado naquele documento, que autorizou esta modificação ao
Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------No uso da palavra a Vice - 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.-------------------------------
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Deliberado, por maioria, com o voto de qualidade da Vice - 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 da Vice - 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:------------------------------------“EMPREITADA: OBRAS DE REPARAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO PRÉDIO SITO
NA RUA TOMÁS DA ANUNCIAÇÃO, NÚMERO OITENTA E QUATRO, EM
LISBOA”:---------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número quinhentos e setenta e
cinco, datada de sete do mês em curso, sobre a empreitada em epígrafe.--------------------Deliberado, por unanimidade, face ao parecer da Consultora Jurídica da Câmara, Drª.
Silvana Pascoal, de vinte seis do mês findo, revogar a deliberação tomada em reunião de
câmara de vinte e nove de Setembro último. Foi também deliberado considerar o preço
global da proposta da empresa Quinagre, Construções S.A., ou seja, considerar o preço
de sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos
(quarenta e oito mil oitocentos e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos mais dezoito
mil setecentos e cinquenta euros) e não o preço de quarenta e oito mil oitocentos e cinco
euros e sessenta e cinco cêntimos. Foi ainda deliberado voltar ao procedimento inicial,
ou seja, voltar a proceder à audiência dos concorrentes dando-lhes conhecimento desta
deliberação. Proc. n.º L-6.--------------------------------------------------------------------------BIBLIOTECA MUNICIPAL – EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REPARAÇÃO DE
PAVIMENTOS:--------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número quinhentos e setenta e
seis, datada de nove do mês em curso, sobre a Execução de Trabalhos de Reparação de
Pavimentos na Biblioteca Municipal de Alpiarça. Proc. n.º O-66.---------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação técnica, ou seja,
proceder ao Ajuste Directo dos referidos trabalhos, conforme nela é mencionado.--------ESGOTOS – PAGAMENTO DE RAMAL EM PRESTAÇÕES:----------------------------Requerimento de MARIA BALSA TACÃO, datado de sete do mês em curso, a solicitar
autorização para o pagamento de ramal de esgotos, no valor de cento e sessenta e dois
euros e sessenta e três cêntimos, em cinco prestações mensais e sucessivas de trinta e
dois euros e cinquenta e três cêntimos, em virtude de não poder efectuar o pagamento
de uma só vez. Doc. n.º 12337. Proc. n.º A-3/7.-------------------------------------------------5

Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.----------------------------------------------PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO:----------------------Carta de MÁRIO CRAVO AVELINO, datada de seis do mês em curso, a informar que
está interessado na aquisição do lote de terreno número quinze da Urbanização da
Avenida Carlos Relvas, em Alpiarça, para proceder à construção de uma moradia
unifamiliar .Doc. n.º 12335.Proc n.º O-57/3.----------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, publicitar a venda do
referido lote de terreno através de hasta pública. Foi ainda deliberado estabelecer a base
de licitação de cinquenta euros o metro quadrado e os lanços não inferiores a quinhentos
euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIO:-------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE ALPIARÇA,
datado de dez do mês findo, a solicitar a atribuição de um subsídio de quinhentos euros,
pela colaboração prestada à autarquia na divulgação da Alpiagra/dois mil e seis Doc. n.º
11798. Proc. n.º A-8-1/4.---------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.----------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pela Vice - Presidente da
Câmara, eram dezassete horas, 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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