ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2007 - NÚMERO CATORZE:----------------------Aos nove dias do mês de Julho 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: Vanda Cristina
Lopes Nunes, Vice - Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Mário Fernando
Atracado Pereira, José Carlos Viegas Ferreirinha e Mário Manuel Pereira Peixinho,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------Ausente o senhor Presidente da Câmara por motivo de gozo de férias.----------------------A reunião foi aberta pela Vice - Presidente da Câmara, eram quinze horas.----------------A acta da reunião de Câmara de vinte e dois do mês findo, foi aprovada por
unanimidade------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e vinte sete, datado de seis do mês em curso, que acusa um saldo disponível de duzentos
e quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e quatro euros e quatro
cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira colocou as seguintes questões:-------------------------------------- Como se encontra o processo do Parque de Campismo;-------------------------------------- Se há a pretensão de se proceder à limpeza da parte exterior da Casa dos
Patudos;------------------------------------------------------------------------------------------------ Se há confirmação do encerramento da escola do Primeiro Ciclo do Frade de Cima e o
que se tem feito para evitar que tal se concretize;------------------------------------------------ Qual o motivo porque as actas das reuniões de Câmara de mil novecentos e noventa e
oito não se encontram publicadas na Internet.---------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho questionou qual a previsão para a reparação da rua sem
nome nas traseiras do Recinto das Feiras, em Vale do Rato.----------------------------------A Vice – Presidente da Câmara, em resposta às questões do Vereador Mário Pereira,
informou:----------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre o processo do Parque de Campismo, que o julgamento está marcado para o
primeiro trimestre de dois mil e oito;--------------------------------------------------------------
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- Relativamente à parte exterior da Casa dos Patudos, que não só se vai proceder à sua
limpeza, até final do mês em curso, como também a outras reparações.--------------------- Referindo-se ao encerramento da escola do Frade de Cima, confirmou que havia
informação da DREL nesse sentido, e que tem feito todas as diligências, junto das
entidades competentes, para que tal não aconteça;----------------------------------------------- Sobre as actas de mil novecentos e noventa e oito que não estão publicadas na Internet,
que se ía verificar o que se passou.----------------------------------------------------------------- Em resposta à questão do Vereador Mário Peixinho sobre a previsão para a reparação
da rua sem nome, nas traseiras do Recinto das Feiras, que se ía tentar resolver a
situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------OBRAS:-----------------------------------------------------------------------------------------------EMPREITADA “OBRAS DE REPARAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO PRÉDIO DA
RUA TOMÁS DA ANUNCIAÇÃO, NÚMERO OITENTA E QUATRO –
LISBOA”:---------------------------------------------------------------------------------------------Informação da Engª. Técnica Carla Cunha, datada de dezanove de Junho findo, sobre
trabalhos adicionais relativos a erros e omissões na empreitada em epígrafe.--------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, concordar com a referida informação e proceder em
conformidade com a mesma.-----------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:-----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:-------------------------------------------------------------------Requerimento ARNALDO GILBERTO SOUSA MENDONÇA, na qualidade de
proprietário do prédio urbano com a área de oito mil quatrocentos e noventa e oito
metros quadrados, inscrito na matriz sob o artigo número cento e vinte e oito, da Secção
trinta e um, sito em Casal Cambique, Outeiro da Moeda, Casalinho, freguesia e
concelho de Alpiarça, a confrontar do Norte com Serventia, do Sul com Manuel José
Coutinho, do Nascente com Maria Jacinta Margaça e Outros, e do Poente António
Nunes Porqueiro, a requerer o destaque de uma parcela de terreno do referido prédio,
com a área de mil trezentos e quarenta e quatro metros quadrados, a confortar do Norte
com Arnaldo Gilberto Sousa Mendonça, do Sul com Manuel José Coutinho, do
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Nascente com Maria Jacinta Margaça e do Poente com Arnaldo Gilberto Sousa
Mendonça. Doc. n.º 6026. Proc.n.º C-6.----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face à informação da Consultora Jurídica da Câmara,
Drª.Silvana Pascoal, de vinte seis do mês findo, deferir a pretensão.------------------------O Vereador Mário Peixinho ausentou-se da sala neste momento.----------------------------CONTRA – ORDENAÇÕES:---------------------------------------------------------------------PROCESSO ELABORADO PELA SECÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS
PARTICULARES:-----------------------------------------------------------------------------------PAGAMENTO DE COIMA EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE CONTRA –
ORDENAÇÃO NÚMERO DEZ, DE DOIS MIL E CINCO, EM NOME DE MÁRIO
JOÃO SIMÕES BERNARDO:--------------------------------------------------------------------Parecer da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, datado de vinte
seis do mês findo, sobre o pedido de MÁRIO JOÃO SIMÕES BERNARDO, residente
na Rua Dr. José António Simões, número cento e cinquenta e três, em Alpiarça, para o
pagamento da coima em que foi condenado no processo de contra – ordenação referido
em epígrafe, no valor de quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta cêntimos, em
doze prestações mensais, iguais e consecutivas. Proc. n.º T-1/2.-----------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.-------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho entrou na sala neste momento.----------------------------------AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO MUNICÍPIO E ASSOCIAÇÕES DE
MUNICÍPIOS COM PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL:-------------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de vinte do mês findo, sobre o
assunto em epígrafe.---------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE CLÁUSULA DE REVERSÃO CONSTANTE
DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO LOTE DE TERRENO NÚMERO
CINCO, SITO NA RUA DO DEPÓSITO DA ÁGUA, EM FRADE DE BAIXO,
ALPIARÇA, A QUE SE REFERE O PROCESSO DE OBRAS NÚMERO VINTE
SEIS/DOIS MIL E SEIS:---------------------------------------------------------------------------Parecer da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, datado de vinte
seis do mês findo, sobre o pedido de BRUNO FILIPE LOPES DA ROSA, residente na
Avenida D. João I, lote quarenta e dois, número cinquenta, primeiro andar, em
Almeirim, para levantamento da cláusula de reversão da escritura de compra e venda do
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lote de terreno número cinco, sito na Rua do Depósito da Água, em Frade de Baixo,
Alpiarça, outorgada entre Francisco Manuel Simões Fidalgo e mulher Maria Madalena
Figueiredo Jesus Machado Fidalgo. Doc. n.º 6422. Proc. n.º R-4.----------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar ao Gabinete Jurídico da Câmara uma análise
mais global do processo, em termos de prazos e transmissões anteriores, de modo a
saber se a Câmara está em condições de exercer o direito de reversão sobre o lote de
terreno em causa.-------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO

DE

ALTERAÇÃO

DE

HORÁRIO

DE

FUNCIONAMENTO

DO

ESTABELECIMENTO DE SNAK – BAR, SITO NO LARGO GENERAL
HUMBERTO DELGADO, NÚMERO CENTO E QUARENTA E UM, EM
CASALINHO, ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------Requerimento de MANUEL FREIRE FERREIRA, datado de vinte cinco do mês findo,
a solicitar alteração de horário de funcionamento do estabelecimento de Snak - Bar
referido em epígrafe. Doc. n.º 7576. Proc. n.º A-8-1/6.----------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do Vereador Mário
Peixinho, autorizar a pretensão.--------------------------------------------------------------------ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA “DOCE NOTAS”, SOBRE O RETRATO DE
DOMENICO SCARLATTI, PERTENCENTE AO ESPÓLIO DA CASA DOS
PATUDOS:-------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ACTIVIDADES MAIS
RELEVANTES – AMR – ALTERAÇÃO NÚMERO QUATRO:---------------------------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 Vice – Presidente da Câmara
exarado no referido documento em vinte e nove do mês findo, que autorizou esta
modificação às Grandes Opções do Plano – Actividades Mais Relevantes – AMR.-------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
NOVE:-------------------------------------------------------------------------------------------------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 Vice – Presidente da Câmara
exarado no referido documento em vinte e nove do mês findo, que autorizou esta
modificação às Grandes Opções do Plano.-------------------------------------------------------4

MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO DOZE:---------------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 Vice – Presidente da Câmara
exarado no referido documento em vinte e nove do mês findo, que autorizou esta
modificação ao Orçamento.------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO TREZE:-------------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 Vice – Presidente da Câmara
exarado no referido documento em cinco de mês em curso, 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.------------------------------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:------------------------------------PEDIDO DE APOIO:-------------------------------------------------------------------------------Circular da LIGA DOS COMBATENTES, número vinte seis, datada de vinte e dois do
mês findo, a solicitar apoio financeiro para o fundo de solidariedade para com os
combatentes carenciados e para a construção e adaptação de quatro edifícios para lares
de combatentes idosos. Doc. n.º 7810. Proc. n.º A-8/4.----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que, por dificuldades financeiras, a Câmara não
pode dar o apoio solicitado.------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício de CRIAL – CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL DE ALMEIRIM,
número duzentos e quarenta e quatro, datado de dois do mês em curso, a solicitar a
atribuição de um subsídio para ajudar a comportar os custos de alguns dias de férias dos
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cinco alunos do Concelho de Alpiarça na Colónia Balnear da Caritas de Coimbra. Doc.
n.º 7808. Proc. n.º A-8-1/4.-------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de setecentos e cinquenta euros, ou
seja, o correspondente a cento e cinquenta euros por cada aluno do concelho de
Alpiarça.-----------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DE EDITAL PARA PUBLICITAR A FEIRA AGRÍCOLA E
COMERCIAL DE ALPIARÇA ALPIAGRA/DOIS MIL E SETE, A REALIZAR NOS
DIAS SETE A DEZASSEIS:----------------------------------------------------------------------Presente a proposta do edital em epígrafe.-------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida proposta.------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções:----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pela Vice - Presidente da
Câmara, eram dezassete 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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