ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE DOIS MIL E SETE – NÚMERO – TREZE –
PÚBLICA:--------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e dois dias do mês de Junho do ano de dois mil e sete, 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 maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador
Mário Pereira, por não ter estado nela presente, a acta da reunião de Câmara de vinte e
oito de Maio de dois mil e sete. A acta da reunião de Câmara de oito do mês em curso,
foi aprovada, por unanimidade, com as alterações propostas pelo Presidente da Câmara
e pelo Vereador Mário Pereira.--------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e dezasseis, datado de vinte e um do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
quatrocentos e trinta e nove mil oitocentos e dezanove euros e trinta e sete
cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira colocou as seguintes questões::------------------------------------- Se há perspectivas de se avançar com a obra que vai ligar a Zona Industrial à vala de
Alpiarça;------------------------------------------------------------------------------------------------ O que se pretende fazer para reabilitar a zona frontal à Zona Industrial junto ao
estaleiro da empresa Lena, onde existe uma lagoa;---------------------------------------------- Saber o motivo porque foi alterada a deliberação tomada em anterior reunião de
Câmara, onde era suposto oferecer o almoço aos participantes no Encontro Nacional e
Internacional de Dadores de Sangue, a realizar em sete de Julho próximo, e de,
actualmente, haver a pretensão de se oferecer apenas ingredientes e não a totalidade do
mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Mário Peixinho questionou se a Câmara tem acompanhado, com
regularidade, a obra de instalação de gás natural que está a decorrer no
concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------1

O Presidente da Câmara passou a palavra ao Vereador José Carlos Ferreirinha que
informou, relativamente às questões do Vereador Mário Pereira, o seguinte:--------------- Sobre a ligação do colector que vai ligar a Zona Industrial à vala de Alpiarça, que a
situação se vai resolver quando a obra do emissário pluvial estiver concluída;------------- Sobre a lagoa existente na zona frontal à Zona Industrial, junto ao estaleiro da empresa
Lena, que se ía verificar a situação.---------------------------------------------------------------Em relação à questão colocada pelo Vereador Mário Peixinho, sobre o acompanhamento
da obra de instalação de gás natural no concelho, o Vereador José Carlos Ferreirinha
informou que a mesma estava a ser devidamente acompanhada.----------------------------O Presidente da Câmara em resposta à questão do Vereador Mário Pereira sobre o
Encontro Nacional e Internacional de Dadores de Sangue, a realizar em sete do próximo
mês de Julho, informou que a Câmara vai assumir o pagamento de sete porcos e, no
caso de uma empresa não apoiar, se vai também assumir o pagamento de
tabuleiros.---------------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que este apoio foi transmitido à organização do evento, numa reunião
anteriormente realizada, assim como também foi informado que a organização deveria
angariar outros apoios junto de outras entidades.-----------------------------------------------Por último, o Presidente da Câmara leu uma carta enviada pelo MURPI, cujo assunto
dizia respeito ao Picnicão realizado, em Alpiarça, no passado dia três do mês em
curso.---------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------LOTEAMENTOS:-----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:-------------------------------------------------------------------Requerimento de JOÃO ABREU DA COSTA e FRANCISCO POMBO ROQUE, na
qualidade de proprietários do prédio urbano com a área de quatro mil duzentos e
sessenta metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça
sob o número dois mil duzentos e setenta e oito, inscrito na matriz sob o artigo número
cinco mil cento e quarenta e nove, sito em Frade de Baixo, freguesia e concelho de
Alpiarça, a confrontar do Norte com Rua Vale de Oliveiras, do Sul com Rua Principal,
do Nascente com João Cartuxo e Alberto Botas e do Poente com Manuel Jesus
Sampaio, a requererem o destaque de uma parcela de terreno do referido prédio, com a
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área de mil e sessenta e cinco metros quadrados, a confrontar do Norte com Rua Vale
Oliveiras, do Sul com Francisco Pombo Roque e João Abreu Costa, do Nascente com
Alberto Botas e Outros e do Poente com os próprios. Doc. n.º 5882. Proc. nº. C6.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número trezentos e oitenta e dois, datada de vinte e oito do mês em curso, bem
como com o parecer da Consultora jurídica da Câmara, Drª. Silvana Pascoal, datado de
doze do mês em curso e, consequentemente, deferir a pretensão.----------------------------ÁGUAS - PAGAMENTO DE CONSUMO EM PRESTAÇÕES:---------------------------Requerimento de JOAQUIM ALBERTO AZINHEIRA MOLEIRO, datado de quatro do
mês em curso, a solicitar autorização para o pagamento de consumo de água, no
montante de quatrocentos e trinta e oito euros e oitenta e sete cêntimos, referente à
factura número três mil setecentos e sessenta e cinco, de dois mil e sete, em seis
prestações, em virtude de não ter possibilidade de o fazer de uma só vez. Doc. n.º 6905.
Proc. n.º A-3/2.---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.----------------------------------------------Requerimento de REGINA MARIA DA SILVA ROCHA, datado de catorze do mês em
curso, a solicitar autorização para o pagamento de consumo de água que se encontra em
atraso, no montante de cento e trinta e nove euros e sessenta e nove cêntimos, referente
às facturas números cinco mil oitocentos e quarenta e nove, vinte mil oitocentos e
quarenta e dois, vinte e quatro mil seiscentos e vinte e quatro, vinte e oito mil
quatrocentos e treze, trinta e dois mil cento e setenta e sete e trinta e cinco mil
novecentos e trinta e quatro, do ano de dois mil e seis e factura número cinco mil
oitocentos e sessenta e um, do ano de dois mil e sete, em seis prestações mensais e
sucessivas. Doc. n.º 7140. Proc. n.º A-3/2.-------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.----------------------------------------------VÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------------------AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EFEITOS DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO CINQUENTA E CINCO DO C.I.M.T. ----------------------------------------------Parecer da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, datado de vinte
e quatro do mês findo, sobre a avaliação do prédio urbano sito na Rua Maria Luísa
Falcão, números noventa e três, noventa e cinco e noventa e sete, Alpiarça. Proc.n.º I2/1.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, solicitar ao Serviço de Finanças de Alpiarça, colaboração
no sentido de informar qual o valor que resultou da avaliação do referido prédio que foi
transmitido por escritura outorgada em dezasseis de Fevereiro último. Foi ainda
deliberado não exercer o direito de preferência sobre o prédio.------------------------------CEDÊNCIA DE FORNECIMENTO DE GASÓLEO:-----------------------------------------Ofício

de

SOCIEDADE

FILARMÓNICA

ALPIARCENSE

“PRIMEIRO

DE

DEZEMBRO”, número trinta e oito, datado de sete do mês em curso, a solicitar a
cedência de duzentos litros de gasóleo, a fim de a Secção de Cicloturismo poder
participar em diversas provas. Doc. n.º 6963. Proc. n.º A-8-1/4.-----------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Presidente da
Câmara, fornecer duzentos litros de gasóleo e solicitar à Sociedade Filarmónica
Alpiarcense “Primeiro de Dezembro”, para, de futuro, concretizar as provas que
pretendam realizar.----------------------------------------------------------------------------------CONCESSÃO DE UM ESPAÇO DESTINADO A INVESTIMENTOS, NO ÂMBITO
DESPORTIVO E DE LAZER – ADJUDICAÇÃO:--------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador Mário
Pereira, adjudicar a concessão do espaço em epígrafe, à empresa FUNSPORTS
GESTÃO INFRA – ESTRUTURAS e EVENTOS DESPORTIVOS UNIPESSOAL,
LIMITADA, com sede na Avenida Luís I, número trinta e cinco, quarto-andar direito,
Alfragide, Amadora, por não ter havido reclamações. Foi ainda deliberado, dar
andamento ao processo.-----------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE COMPROPRIEDADE:---------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e oitenta e sete,
datada de vinte e nove do mês findo, e parecer da Consultora Jurídica da Câmara, Drª.
SILVANA PASCOAL, datado de doze do mês em curso, sobre o pedido de CLÁUDIA
ISABEL CÉSAR CARVALHO e FRANCISCO JOSÉ NUNES HENRIQUES, para
constituição do regime de compropriedade no prédio rústico sito em Quinta da Gouxa,
Alpiarça, inscrito na matriz predial sob o artigo número 066.0017.0000, da freguesia de
Alpiarça. Proc. n.º C-6.------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, deferir a pretensão conforme definido no referido parecer
jurídico.------------------------------------------------------------------------------------------------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.-----------------------------------------FORAM APRECIADOS OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ACTIVIDADES MAIS
RELEVANTES – AMR – ALTERAÇÃO NÚMERO TRÊS:--------------------------------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 do Presidente da Câmara exarado no
referido documento em vinte e um do mês em curso, que autorizou esta modificação às
Grandes Opções do Plano – Actividades Mais Relevantes - AMR.--------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
OITO:--------------------------------------------------------------------------------------------------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 do Presidente da Câmara exarado no
referido documento em vinte e um do mês em curso, que autorizou esta modificação às
Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO ONZE:---------------Presente a proposta de 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 no
referido documento em vinte e um do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes ausentou-se da sala neste momento.-----------------------------REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUOTAS À CAIXA GERAL DE
APOSENTAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------
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Parecer da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, datado de
dezanove do mês em curso, sobre o pedido da Vereadora VANDA NUNES, datado de
vinte e quatro do mês findo, respeitante ao pagamento faseado de cinco mil quatrocentos
e cinquenta e oito euros e cinco cêntimos, de quotizações, à Caixa Geral de
Aposentações. Proc. n.º P-I.------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, concordar com o referido parecer jurídico e proceder
em conformidade com o mesmo.------------------------------------------------------------------Os Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho, fizeram a seguinte declaração de voto:
“O nosso sentido de voto, não pondo em causa a legitimidade de princípio de poder a
senhora Vereadora apresentar a pretensão, deve-se aos seguintes factos:-------------------1 - Todo este processo se ter desenrolado durante o anterior mandato, pelo que dele não
tivemos um conhecimento directo e efectivo;---------------------------------------------------2 - Se nos levantarem dúvidas por, sendo da senhora Vereadora a tutela dos serviços de
Recursos Humanos desta Câmara, poder ser isentada de quaisquer responsabilidades
pelos eventuais lapsos ocorridos neste processo”.----------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:----------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara,
eram dezoito horas e quarenta 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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