ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E SETE – NÚMERO - VINTE
E QUATRO:------------------------------------------------------------------------------------------Aos catorze dias do mês de Dezembro 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 dezanove de
Outubro e dois de Novembro do ano em curso, com as alterações propostas pelos
Vereadores Mário Fernando Atracado Pereira, Vanda Cristina Lopes Nunes, José Carlos
Viegas Ferreirinha e Mário Manuel Pereira Peixinho.-----------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
duzentos e trinta e sete, datado de treze do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de cento e cinquenta e oito mil cento e dois euros e vinte e quatro cêntimos.--------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira, questionou, a propósito do ranking da escola, se já tinha sido
feita, conforme sugerido na reunião de Câmara de dois do mês findo, informação
relativamente aos anos lectivos de dois mil e seis/dois mil e sete e dois mil e sete/dois
mil e oito, de todos os apoios dados pela Autarquia à escola.---------------------------------A Vereadora Vanda Nunes informou que ainda não tinha tido oportunidade de elaborar
o levantamento da situação, tendo prometido que levaria o assunto à próxima reunião de
câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho colocou as seguintes questões:----------------------------------- Se havia possibilidade de colocar sinalização, designadamente setas amarelas, numa
curva da estrada que vai da Gouxa para o Frade de Cima, antes do entroncamento para o
Frade de Baixo.---------------------------------------------------------------------------------------- Se havia hipótese de verificar os espelhos, bastante baços, colocados em frente à Rua
Maria Rocha Coutinho, no entroncamento com a Rua Dr. Queiróz Vaz Guedes.-----------
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- Se havia possibilidade de marcar uma passadeira no início da Rua Comandante
Fontoura da Costa, ou de arranjar qualquer outro meio de chamar a atenção das pessoas
para a circulação de viaturas no local.------------------------------------------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha informou que ía dar resolução aos assuntos.---------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------VENDA DE SUCATA:-----------------------------------------------------------------------------EDITAL NÚMERO CINQUENTA E SEIS/DOIS MIL E SETE – VENDA DE
SUCATA:--------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente uma única proposta apresentada pela Firma SUCATAS LOPES –
COMÉRCIO DE SUCATAS, LIMITADA, com sede na Rua Principal, número trinta e
cinco, Outeiro Pequeno, em Torres Novas, no valor de zero vírgula cento e vinte seis
euros/quilo.-------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar esta proposta e dar andamento ao processo.--------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número seiscentos e noventa e
quatro, datada de vinte e nove do mês findo e parecer da Srª. Consultora Jurídica da
Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, datado de quatro do mês em curso, sobre pedido
de autorização para transmissão dos lotes números trinta e um e trinta e dois da Zona
Industrial, e da concessão do exercício de preferência sobre a mesma. Procº. n.º O53.------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face ao mencionado parecer jurídico, não exercer o direito
de preferência sobre os referidos lotes de terreno, autorizando a sua transmissão nos
termos e condições constantes do Regulamento da Zona Industrial.-------------------------VÁRIOS;----------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO VINTE E
UM:----------------------------------------------------------------------------------------------------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 da Vereadora Vanda Nunes, exarado no
referido documento em três do mês em curso, que autorizou esta modificação às
Grandes Opções do Plano. Doc. n.º 13465. Procº. n.º O-O/2.---------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE SEIS:-------2

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 da Vereadora Vanda Nunes, exarado no
referido documento em três do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
Orçamento. Doc. n.º 13466. Procº. n.º O-O/2.--------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
VINTE E DOIS:--------------------------------------------------------------------------------------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 dez do mês em curso, que autorizou esta modificação às
Grandes Opções do Plano. Doc. n.º 13727. Procº. n.º O-O-/2.--------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE SETE:------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 dez do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
Orçamento. Doc. n.º 13728. Procº. n.º. O-O/2.--------------------------------------------------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:------------------------------------PEDIDO

DE

AUTORIZAÇÃO

PARA

ALTERAÇÃO

DE

HORÁRIO

DE

FUNCIONAMENTO DE UM ESTABELECIMENTO DE BAR, SITO NA RUA
ANTÓNIO GRANJO, NÚMERO SETE, EM ALPIARÇA:----------------------------------Requerimento de SKY CLUB – ALPIARÇA, datado de vinte e nove do mês findo, a
solicitar autorização para o encerramento do estabelecimento de Bar, sito na Rua
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António Granjo, número sete, em Alpiarça, até às cinco horas da manhã, às sextas-feiras
e sábados. Doc. n.º 1386. Procº. n.º L-2/1.-------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, retirar o assunto desta reunião.--------------------------------Foi igualmente deliberado, convocar os proprietários dos bares “Sky Club”, “VeryVery”, “O Gasómetro” e “Outra Vez Ilda”, para estarem presentes na próxima reunião
de Câmara, a realizar dia vinte e oito do mês em curso, pelas quinze horas, a fim de
discutir assunto relacionado com o horário de encerramento dos seus estabelecimentos.PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL:---------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número setecentos e seis, datada
de dez do mês em curso, sobre o solicitado pela Direcção Regional de Lisboa e Vale do
Tejo, a propósito de pedido de autorização de localização de estabelecimento industrial
apresentado pela Empresa TEXSA PORTUGAL, S.A., pessoa colectiva número
503.041.050. Doc. n.º 133805. Procº. n.º O-53.-------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, emitir a certidão de localização de estabelecimento
industrial, conforme solicitado.--------------------------------------------------------------------NOTIFICAÇÃO EMANADA DOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
ALMEIRIM – PROCESSO NÚMERO 144/07.8 GFALR:------------------------------------Ofício dos SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALMEIRIM, com a referência
quinhentos e trinta e três mil oitocentos e dezanove, datado de seis do mês em curso, a
notificar o Vereador José Carlos Ferreirinha de que foi proferido despacho de
arquivamento no inquérito a que se refere o processo número 144/07.8GFALR,
originado numa queixa apresentada contra desconhecidos (vandalismo no furo do Frade
de Cima) Doc. nº. 13629. Procº. n.º S-3/2.-------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara,
eram dezassete horas e cinco 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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