ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2007 - NÚMERO DEZASSETE:------------Aos onze dias do mês de Setembro 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.------------------------Foram aprovadas, por unanimidade, as actas das reuniões de câmara de vinte e oito de
Julho e de vinte de Agosto do ano em curso, com as alterações propostas pelo
Presidente da Câmara e Vereadores Mário Pereira e José Carlos Ferreirinha.-------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e setenta e dois, datado de dez do mês em curso, que acusa um saldo disponível de cento
e setenta e oito mil duzentos e quarenta euros e trinta cêntimos.-----------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira voltou a questionar em que situação se encontrava a
publicação de actas de reuniões anteriores a mil novecentos e noventa e oito, na
Internet.------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara sugeriu que essas actas fossem publicadas desde o Vinte Cinco
de Abril, concretamente desde a instalação da Comissão Administrativa, tendo os
Vereadores concordado.-----------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho colocou as seguintes questões:----------------------------------- O que se prevê para o local confinante com uma valinha que vem do Vale do Rato ao
Matadouro e desagua no Rio Alpiarçoilo;--------------------------------------------------------- Se o material, em tempo encomendado, para fazer ensaio de passadeiras desniveladas
na Rua Pedro Álvares Cabral, já tinha chegado.-------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira questionou ainda se havia perspectiva de a Câmara
rentabilizar, com algum projecto, o espaço onde funcionou a antiga Junta do
Vinho.--------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho voltou a intervir para questionar, uma vez que ouviu uma
entrevista com o Presidente da Câmara de Almeirim, se havia intenção de construir uma
nova ETAR.-------------------------------------------------------------------------------------------1

O Presidente de Câmara, em resposta às questões dos Vereadores Mário Pereira e Mário
Peixinho, informou:---------------------------------------------------------------------------------- Sobre o edifício do I.V.V., que não existia qualquer protocolo com a entidade nem
perspectiva de utilização do espaço;--------------------------------------------------------------- Relativamente à construção da ETAR, que não havia qualquer informação.-------------O Vereador José Carlos Ferreirinha, em resposta ao Vereador Mário Peixinho,
informou:----------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre a situação da valinha que vem do Vale do Rato e desagua no rio Alpiarçoilo, que
houve uma primeira limpeza e que essa limpeza vai continuar a ser feita, uma vez que a
mesma é para manter a céu aberto.----------------------------------------------------------------- Sobre a situação das passadeiras na Rua Pedro Álvares Cabral, que ia tomar o assunto
em consideração.-------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------VÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO

DE

AUTORIZAÇÃO

PARA

AFIXAÇÃO

DE

CARTAZES

PUBLICITÁRIOS.-----------------------------------------------------------------------------------Requerimento de COMISSÃO DA FEIRA DE SANTA IRIA – TOMAR, datado de
dezassete do mês findo, a solicitar autorização para afixação de cartazes na área
geográfica do Município de Alpiarça, para publicitar a Feira de Santa Iria, que irá
decorrer entre os dias dezanove e vinte e oito de Outubro de dois mil e sete. Doc. n.º
9697. Procº. n.º L-2-1.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, informando que o material deve ser
retirado após o evento.------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PASSEIOS MOTARD NAS RUAS DA VILA:-Requerimento de CLUBE MOTARD,S DANIDOCE, com sede na Rua Manuel
Paciência Gaspar, número cento e vinte sete, em Alpiarça, sem data, a solicitar
autorização para a realização de passeios motard nas Ruas de Alpiarça e ainda licença
de ruído para o Espectáculo Musical que vai decorrer das vinte e uma horas do dia vinte
e dois às duas horas do dia vinte e três do ano em curso. Doc. n.º 9776. Procº. n.º l-21.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar os passeios motard no itinerário pretendido. Foi
ainda deliberado, quanto ao pedido de licença Especial de Ruído, convocar os
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organizadores do evento para uma reunião, a fim de se acertar o funcionamento do
mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE UM
ESTABELECIMENTO DE “BAR”, SITO NA RUA ANTÓNIO GRANJO, NÚMEROS
SETE E NOVE, EM ALPIARÇA:----------------------------------------------------------------Requerimento de JOAQUINA MARIA PIRES, sem data, a solicitar alteração de horário
de funcionamento do estabelecimento de Bar sito na rua António Granjo, números sete e
nove, em Alpiarça. Doc. n.º 9773. Procº. n.º A-8-1/6.------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara não autoriza a pretensão, devendo
manter-se o horário actual, ou seja, o encerramento do estabelecimento às duas horas da
manhã, conforme previsto no regulamento em vigor.------------------------------------------PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA E A
CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA:------------------------------------------------------Presente Protocolo de Cooperação entre a Assembleia da República e a Câmara
Municipal de Alpiarça, tendo por objecto a apresentação na Assembleia da República,
por um período de seis meses, de uma selecção de obras do espólio pessoal de José
Relvas que hoje fazem parte Casa dos Patudos. Doc. n.º 9799. Procº. n.º L4.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------XXV FEIRA AGRÍCOLA E COMERCIAL DE ALPIARÇA “ALPIAGRA/DOIS MIL
E SETE” – VISTORIA AO PAVILHÃO DE ESPECTÁCULOS, PALCO ALPIAGRA
E PALCO DAS TASQUINHAS E AO RECINTO DE REALIZAÇÃO DE
GARRAIADAS:-------------------------------------------------------------------------------------Despacho do PRESIDENTE DA CÂMARA, datado de quatro do mês em curso, para
que sejam realizadas vistorias aos equipamentos em epígrafe, bem como seja constituída
a respectiva comissão de vistorias:----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o referido despacho.----------------------------------ACORDO DE REVOGAÇÃO DO CONTRATO DE “PROJECTO DE EXECUÇÃO
DO PARQUE URBANO DE ALPIARÇA”:----------------------------------------------------Requerimento de FADIGAS E ASSOCIADOS, LIMITADA, número oitenta e sete,
datado de vinte e quatro do mês findo, a enviar cópias do Acordo de Revogação do
contrato em epígrafe. Doc. n.º 9812. Procº. n.º O-11-O.----------------------------------------
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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 vinte sete do mês findo, que autorizou o andamento do assunto.----------PEDIDO DE DONATIVO:-------------------------------------------------------------------------Ofício de LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE SANTARÉM, datado de vinte de
Julho último, a solicitar a atribuição de um donativo com vista a contribuir no projecto
de construção de uma “Residência Temporária para Doentes do Foro Oncológico e
Neurológico”. Doc. n.º 9288. Procº. n.º A-8-1/4.------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que não é possível dar o apoio solicitado, por
dificuldades orçamentais.---------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ACTIVIDADES MAIS
RELEVANTES – AMR – ALTERAÇÃO NÚMERO SETE:--------------------------------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 dois do mês findo, que autorizou esta modificação às
Grandes Opções do Plano – Actividades Mais Relevantes – AMR.-------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ACTIVIDADES MAIS
RELEVANTES – AMR – 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 sete do mês findo, que autorizou esta modificação às
Grandes Opções do Plano – Actividades Mais Relevantes – AMR.-------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO DEZASSEIS:-------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 dois do mês findo, que autorizou esta modificação ao
Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO DEZASSETE:------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
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referido documento em vinte sete do mês findo, que autorizou esta modificação ao
Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------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 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:------------------------------------EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM TERRENOS RÚSTICOS DA QUINTA DOS
PATUDOS:-------------------------------------------------------------------------------------------Proposta do Presidente da Câmara, datada de onze do mês em curso, para que seja
iniciado concurso para a Concessão da Construção, Conservação e Exploração de um
Empreendimento Turístico, a implantar numa área de cento e sessenta hectares a
destacar do prédio denominado “Quinta dos Patudos”.----------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e dois votos contra dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, concordar com a presente proposta e submetê-la a
aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------Os senhores Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho fizeram a seguinte declaração
de voto: “Votámos contra pelas razões que já foram apresentadas na reunião de Câmara
realizada em vinte e oito de Maio último”.-------------------------------------------------------SUBSÍDIO:-------------------------------------------------------------------------------------------Ofício de CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” de ALPIARÇA, número dois mil
quatrocentos e cinquenta e dois, datado de cinco do mês em curso, a solicitar a
atribuição, a título excepcional, de um subsídio de três mil euros, destinado à
conservação das instalações do clube. Doc. n.º 101177. Procº. n.º A-8-1/4.----------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, informar que não é possível satisfazer a pretensão por falta de
enquadramento orçamental--------------------------------------------------------------------------
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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CORTE DE VIA PÚBLICA, COM VISTA À
REALIZAÇÃO DE UMA FESTA POPULAR:-------------------------------------------------Requerimento de MANUEL FREIRE FERREIRA, proprietário da “TASCA DO
GAIBEU”, sita em Casalinho, Alpiarça, datado de sete do mês em curso, a solicitar
autorização para um corte da via pública, entre o Largo General Humberto Delgado e
Rua Vinte Cinco de Abril (troço entre o referido Largo e a Colectividade do Casalinho,
no próximo dia vinte e nove do mês em curso, para realização de uma Festa Popular de
tipo Baile de Rua, bem como sejam facultadas algumas barreiras e sinalização de
trânsito. Doc. n.º 10241. Procº. n.º L-2-1.--------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar o evento até às duas horas da manhã, devendo
chamar-se a atenção para o facto de o horário não ser ultrapassado. Foi ainda deliberado
informar que o evento deve ser licenciado.------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara,
eram dezassete horas e vinte 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. ---------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6

