ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2008 - NÚMERO QUINZE:-------------Aos doze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e oito, nesta Vila de
Alpiarça, Edifício dos Paços do Município, sito na Rua José Relvas, número
trezentos

e

setenta

e

quatro

e

Auditório

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 vi nte e
cinco de Julho do ano em curso.------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria
número cento e setenta e quatro, datado de onze de Setembro de dois mil e
oito, que acusa um saldo disponível de duzentos e vinte e sete mil
setecentos e sessenta e sete euros e sessenta cêntimos.--------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira apresentou a sua preocupação em relação à
distribuição do correio que, segundo consta, passará a ser feito por
entidades privadas, o que, em sua opinião, prejudicaria o serviço em causa.
O seu interesse vai no sentido de saber se a Câmara dispõe de alguma
informação sobre esta eventualidade. E, em caso afirmativo, o Vereador
pretende saber se a Câmara teria encetado alguma negociação no sentido
de assegurar uma correcta distribuição do correio.---------------------------O Vereador prossegue deixando uma sugestão. À semelhança do que a
Vereadora Vanda fez aquando dos resultados desportivos na participação
nos Jogos Olímpicos de Pequim da Vanessa Fernandes e, em extensão, do
seu treinador Miguel Jourdan, bem como do Nélson Évora, o Vereador
entende que se deve proceder da mesma forma em relação aos resultados
do Miguel Arraiolos, medalha de ouro na estafeta dos Europeus de Triatlo,
escalão sub-23, bem como medalha de prata na prova individual.-----------Outra das preocupações que o Vereador apresentou prendia-se com a
questão da Vala, na qual se procedeu a outra descarga poluente no fim-desemana transacto. O Vereador interroga o Executivo em relação ao
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procedimento da Autarquia no que respeita à Vala; se se têm reali zado
análises, quem as tem feito, e se existiam dados novos relativamente à
identificação dos poluidores.----------------------------------------------------Ao dia em que se realizou a presente reunião, corresponde o dia de
apresentação do ano lectivo nas escolas do Concelho. As actividades de
enriquecimento curricular, que deveriam iniciar-se com o arranque do
período lectivo, não arrancarão simultaneamente. O Vereador questionou
sobre o ponto da situação, mais concretamente se algum concurso já foi
lançado e qual a data prevista para o início das actividades.-----------------O Vereador Mário Pereira continua referindo-se ao facto de, aquando da
nomeação do novo Comandante dos Bombeiros, não se ter procedido à
reconstituição do Comando. O Vereador quis saber se está prevista alguma
constituição do Comando ou se a estrutura se vai manter nos moldes
actuais. Já quanto ao serviço das ambulâncias, o Vereador pretendia saber
se houve alterações no que estava estabelecido, uma vez que soube que
existem corporações de bombeiros próximas que têm feito o serviço, tendose inclusivamente apetrechado de meios para melhor prestar este apoio e
mesmo fazendo-o em Alpiarça.-------------------------------------------------Ainda outra questão que se prende com a situação do jardim do Eucaliptal,
onde se encontra um cidadão que por falta de alternativa faz do parque
infantil o seu domicilio, impossibilitando inclusivamente as crianças de
utilizar esse espaço. O Vereador quis saber se a Câmara estaria a tomar
providências no sentido de resolver esta situação, no interesse do munícipe
e no interesse público.----------------------------------------------------------Intervenção do Vereador Mário Peixinho que questionou quanto aos futuros
projectos em relação à recuperação do Centro de Cultura que se encontra
em estado degradado.----------------------------------------------------------Já na Rua do Bairro Novo, no Frade de Cima, os moradores estão a
estacionar os carros em ambos os lados da estrada, o que impossibilita a
actividade do carro da recolha do lixo nessa rua. A proposta do Vereador vai
no sentido de impedir o estacionamento dos carros de um dos lados da rua.-----------------------------------------------------------------------------Informou ainda que na rua do Frade Baixo que entronca com a rua que vai
para o Frade de Cima e que vem da Quinta da Gouxa há um sinal de STOP
derrubado.------------------------------------------------------------------------
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Também na zona verde da urbanização que se encontra junto

ao

EcoMarché, o Vereador diagnosticou um problema relacionado com ervas e
falta de tratamento, pelo que remeteu à Câmara a resolução do caso.------O Vereador Ferreirinha respondeu prontamente dizendo que há espaços
privados cujos donos foram notificados para fazer o corte das ervas, mas
que nem sempre obedecem. No entanto irá solicitar a alguém que vá ao
local ver o que se passa.--------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho continuou questionando se o Regulamento
Municipal de Urbanização permite que edifícios novos fiquem a beirar para a
via pública. Ao que o Vereador Ferreirinha responde que dependendo da
cércea pode ou não. Acrescentando ainda que não tinha presente o valor
máximo permitido da mesma.--------------------------------------------------Continuando, o Vereador Mário Peixinho questionou sobre a previsão de
abertura de novos arruamentos junto ao depósito da água. Esta questão
surge a propósito da abordagem de um munícipe ao Vereador, que,
inclusive, predispôs-se para oferecer o terreno à Câmara.-------------------A Rua Conselheiro Figueiredo Leal, que está a ser alvo de intervenção, está
a ficar com passeios. O Vereador interrogou-se se a rua vai ficar apenas
com um sentido. Ao que o Vereador Ferreirinha respondeu afirmativamente,
em parte do troço.--------------------------------------------------------------O Vereador Ferreirinha começou por responder à questão do Vereador Mário
Pereira sobre a Vala. Reconheceu que houve efectivamente nova descarga e
que a Câmara está em cima do acontecimento a tentar averiguar os
responsáveis.--------------------------------------------------------------------Já o Centro de Cultura está pendente da situação das instalações da GNR,
mas o edifício é para remodelar, tendo sido alvo, esporadicamente de
algumas reparações. A cúpula não foi ainda recuperada porque se está
sempre à espera de uma melhor solução, uma vez que a reparação da
mesma

envolve

custos

muito

elevados.

O

Presidente

da

Câmara

acrescentou que, na eventualidade do posto da GNR sair do edifício, e tendo
em conta a vontade do governo de criar lojas do cidadão em todos os
municípios, a Câmara poderá fazer uma candidatura para que o edifício
albergasse essa acessibilidade. Há também a possibilidade de os edifí cios
com cariz histórico serem alvo de comparticipação para a sua recuperação,
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pelo que a Câmara continua a aguardar.---------------------------------------Prosseguindo, o Vereador Ferreirinha admitiu a existência de um problema
da Rua do Bairro Novo, sendo que o problema da mesma é a própria rua,
que tem um perfil transversal não compatível com a forma de viver
actualmente. A rua tem estrangulamentos, pelo que se optou pelo perfil
transversal. Mas o Vereador vai tomar medidas para que efectivamente só
se possa estacionar de um dos lados da rua.----------------------------------Já em relação ao STOP caído, o Vereador vai mandar ver o que se passa;
bem como a questão da Zona Verde que já tinha sido debatida.-------------Para o depósito da água existe, adjudicado há algum tempo, um plano de
pormenor que se limita pela Rua Eng. Álvaro da Silva Simões. As entradas e
saídas desse miolo urbano subdividia uma séria de propriedades que estão
preconizadas em sítios que o Executivo achou serem os mais indicados.
Nem sempre se consegue é chegar a acordo com essas pessoas.------------No que se refere à rua Conselheiro Figueiredo Leal, o Presidente da Câmara
quis ainda dar nota das dificuldades que encontram em termos de infraestruturas,

como

explicando as

condutas,

dificuldades

etc.

O

Vereador

encontradas

na

rua

Ferreirinha

prosseguiu

em causa, onde se

encontravam duas redes de média tensão enterradas, a rede de gás natural,
a rede de fibra óptica, a rede telefónica, a rede de saneamento pluvial e
doméstica, as redes eléctricas do loteamento e ainda três condutas de água.
As dificuldades advêm da necessidade de não romper nenhuma dessas
estruturas e não interromper o abastecimento aos moradores. Há também
dificuldades de negociação com proprietários no sentido de demolir casas
ou muros para se poder ganhar largura de passeios. Negociações essas que
já chegaram ao fim.-------------------------------------------------O Presidente respondeu em seguida às outras questões, começando com a
do posto dos CTT. A posição da Associação Nacional dos Municípios vai no
sentido de que sempre que se perspectivar uma situação como a que o
Vereador descreveu, o Município tem de ser ouvido nessa matéria. Por isso,
quando a questão se colocar, a Câmara tomará uma posição. Sendo que a
questão nunca se colocou. -----------------------------------------------------Em relação ao Miguel Arraiolos, o Presidente esclareceu que o Miguel já foi
homenageado pela Câmara em situações anteriores com a medalha de
distinção do município. E que futuramente, quando da atribuição das
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medalhas do Concelho no dia do Aniversário do mesmo, com certeza que
este feito do Miguel será considerado.-----------------------------------------Sobre as actividades de enriquecimento curricular, Presidente esclareceu
que as mesmas se iniciarão na primeira semana de Outubro e até lá a
Câmara vai ocupar esse espaço com actividade lúdicas que serão da
incumbência dos serviços da Câmara. Pelo que o Vereador Mário Pereira
questionou se essas actividades têm um enquadramento em termos de
seguro

escolar.

O

Presidente

diz

querer

acreditar

que

existe

esse

enquadramento e que, posteriormente, irá verificar se este de facto existe.Já

em

relação

ao

Corpo

de

Bombeiros,

o

Presidente

diz

ter

um

entendimento em relação ao estatuto do comando, que se efectiva na
autoridade administrativa da Câmara em relação à estrutura do corpo de
bombeiros que, por tal autoridade, lhe fica subordinada. Existe, no entanto,
o patamar operacional, no qual o Presidente diz nunca ter interferido por
entender que é uma questão de respeito pelo comandante, pela sua própria
visão operacional. A estrutura de comando fica, por isso, subordinada à sua
vontade.-------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira esclareceu que colocou a questão porque entende
que não havendo estrutura de comando não haverá, eventualmente, um
sentimento maior de agregação, sendo que alguns elementos podem não se
sentir representados no Comando.---------------------------------------------O

Presidente

ambulâncias,

continuou
dizendo

esclarecendo
que

acha

o
que

Vereador
a

em

situação

relação

às

melhorou

consideravelmente. Isso representou um esforço da Autarquia ao colocar
mais um bombeiro na estrutura. Reconheceu que, há um ano, a situação
esteve bastante grave, devido à falta de meios humanos, mas que agora a
situação melhorou bastante.------------------------------------------------------------------------Relativamente à situação do Rui Carriço referiu que há no país estruturas
que têm responsabilidade sobre esta matéria e têm de assumi -las.---------O

Vereador

Ferreirinha

complementou

dizendo

que

fez

chegar

ao

comandante da GNR um ofício no sentido de tomar as devidas providências.
Acrescentou ainda que está marcada uma reunião multipartida com a
segurança social, com a GNR, com toda a gente envolvida no sentido de
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resolver estar situação.---------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:----------------------------------CONTRA-ORDENAÇÕES:-------------------------------------------------------- Nº. 30/2006 - Helder Manuel Bastos Constantino – Pedido para
pagamento da coima em 24 prestações mensais e consecutivas.------------Deliberado por unanimidade concordar com o pagamento da coima em doze
prestações e dar andamento ao processo.-------------------------------------- Nº. 08/2008 – Alcides Catroga, Lda – Informação do Fiscal Municipal nº
182/2008.-----------------------------------------------------------------------Deliberado por maioria com duas abstenções dos Vereadores Mário Pereira
e Mário Peixinho, concordar com a coima prevista no relatório final e dar
andamento ao processo.--------------------------------------------------------- N.º 71/2008 – AUGA – Sociedade de Turismo e Lazer – Relatório final
datado de 08 de Abril de 2008.-------------------------------------------------Deliberado por maioria com duas abstenções dos Vereadores Mário Pereira
e Mário Peixinho, concordar com o presente relatório final e dar andamento
ao processo.--------------------------------------------------------------------- N.º 03/2008 – Manuel Herculano Veiga Freitas – Pedido para pagamento
da coima em 24 prestações.----------------------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com o pagamento da coima em doze
prestações e dar andamento ao processo..------------------------------------- Nº. 38/2006 – Isabel Maria Nunes Façanha - Pedido para pagamento da
coima em 24 prestações.-------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com o pagamento da coima em doze
prestações e dar andamento ao processo.-------------------------------------- N.º 30/2008 - Vitor Hugo Nunes Pedro – Pedido para pagamento da coima
em 24 prestações.---------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com o pagamento da coima em doze
prestações e dar andamento ao processo.-------------------------------------- N.º 41/2008 – Libério Pereira da Cruz Delares - Pedido para pagamento da
coima em 24 prestações.-------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com o pagamento da coima em doze
prestações e dar andamento ao processo.--------------------------------------
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- N.º 05/2008 – Manuel Sérgio Flausino - Pedido para pagamento da coima
em prestações.-----------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade propor o pagamento da coima em doze
prestações e dar andamento ao processo.-------------------------------------- N.º 28/2006 – António Joaquim Alfaiate Leonor – Parecer da Consultora
Jurídica sobre a legalidade da decisão de arquivamento do processo contraordenação referido.-------------------------------------------------------------Deliberado por maioria com duas abstenções dos Vereadores Mário Pereira
e Mário Peixinho, concordar com o parecer da senhora Consultora Jurídica e
propor o pagamento da coima em 12 prestações, dar andamento ao
processo.------------------------------------------------------------------------- N.º 09/2008 – Pravin – Preservação de Madeiras para Vinhas e Vedações,
S.A. - Pedido para pagamento da coima em prestações.---------------------Deliberado por unanimidade propor o pagamento da coima em doze
prestações e dar andamento ao processo.------------------------------------VÁRIOS:------------------------------------------------------------------------- OFÍCIO DA CULT – COMUNIDADE URBANA DA LEZÍRIA DO TEJO – Sobre
Concurso Público limitado para a criação de um modelo inovador de
Sociedade de Reabilitação Urbana, susceptível de ser participada pelos
diversos Municípios que compõem a Comunidade Urbana, visando a
angariação de economias de escala e de sinergias no processo de
reabilitação urbana dos diversos Concelhos.-----------------------------------O Vereador Mário Pereira referiu que outras zonas do Concelho deveriam
ser enquadradas neste processo de reabilitação.------------------------------O Vereador Ferreirinha referiu que iria, junto da CULT, acertar o perímetro
proposto, conforme preocupações demonstradas pelo executivo, na presente
reunião.---------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com a participação na Sociedade de
Reabilitação Urbana, tendo sido dado poderes ao Vereador Ferreirinha para
junto da CULT proceder ao esclarecimento do perímetro definido.-----------Foi ainda deliberado conduzir o assunto à próxima sessão Assembleia
Municipal.------------------------------------------------------------------------- Comissão Instaladora da ERT – LVT – Proposta de Adesão à Entidade
Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo (T-LVT).-----------------------Neste momento, o Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da sala.------
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Deliberado por unanimidade concordar com a proposta de adesão à Entidade
Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo (T-LVT).-------------Foi ainda deliberado conduzir o assunto à próxima sessão Assembleia
Municipal.------------------------------------------------------------------------- Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Santarém – Agradecer a
colaboração

dada

pela

Câmara

na

organização do VIII

ACAREG

–

Acampamento Regional, durante o período de 21 a 26 de Julho/2008.------Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------- Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1301 – Alpiarça – Agradecer a
cedência do espaço da Reserva do Cavalo do Sorraia, nos dias 12 e 13 de
Julho, para a realização das III Promessas.-----------------------------------Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------- Comissão da Feira de Santa Iria – Solicitam autorização para afixação de
cartazes, com total isenção das taxas, no Concelho de Alpiarça.-------------Deliberado por unanimidade informar que não podemos autorizar a afixação
de cartazes, uma vez que as datas coincidem com actividades no Município.
- Município de Borba – Pedido de autorização para colocação de pendões, no
Concelho de Alpiarça.-----------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade informar que não podemos autorizar a
colocação de pendões, pois as datas coincidem com actividades do
Município.------------------------------------------------------------------------- Inquérito mandado instaurar por deliberação de Câmara de 25 de Julho de
2008, com vista ao esclarecimento da situação que originou as reclamações
apresentadas pela munícipe D. Judite Maria Lemos Gregório Camacho.-----O Vereador Mário Pereira referiu que, em sua opinião, não se devia aplicar
uma sanção formal, mas que esta situação deveria servir para melhorar o
serviço prestado, aos munícipes, pela Reserva do Cavalo do Sorraia.--------O Vereador Ferreirinha interveio dizendo que se deviam respeitar as
decisões constantes na instrução do processo e decidirem se a sanção deve
ou não ser registada.------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara colocou à aprovação da Câmara o seguinte: As
conclusões do inquérito apontadas no relatório ou a proposta do Vereador
Mário Pereira, que sugere a marcação de uma reunião com o monitor João
Relvas no sentido de esclarecer alguns dos factos e definir aspectos de
organização, sem passar por uma sanção formal.------------------------------
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Deliberado por maioria, com três votos a favor e dois votos contra dos
Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho, concordar com as conclusões do
inquérito e dar andamento ao assunto.----------------------------------------O

Presidente

da

Câmara

apresentou

declaração

de

voto:

“Votei

favoravelmente as conclusões do inquérito que apontam para o facto da
situação não dever passar impune, já que é de total conhecimento do
funcionário em causa as suas obrigações, que aliás se encontram escritas.
Quando na anterior reunião de Câmara foi deliberado instruir um inquérito e
nomear a respectiva instrutora a decisão foi tomada por unanimidade. Creio
ser

do

mais

elementar

sentido

de

respeito

pela

responsabilidade

profissional de quem foi nomeado para o fim em causa, que o trabalho
desenvolvido e as conclusões apontadas sejam respeitadas”.--------------------------------- Hugo Miguel Pedro Vieira - Solicita alteração do horário de funcionamento
do Bar Gasómetro, passando a constar: Abertura – 13:00 Horas e
Encerramento 03:00 Horas, (informação da Secção de Atendimento, datada
de 29 de Agosto de 2008).-----------------------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com o horário pretendido, às sextasfeiras, sábados e vésperas de feriado. Informar o requerente.---------------- Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro – Solicita apoio para a
deslocação de dois Karatecas, para participarem no Campeonato Mundial de
Infantis, Cadetes e Juniores, que se realizará em Veneza, no próximo mês
de Outubro.----------------------------------------------------------------------Deliberado por maioria, com três votos a favor e um voto contra do
Presidente da Câmara, apoiar a deslocação dos karatecas ao Campeonato
Mundial de Infantis, Cadetes e Juniores em Veneza. Devendo o Município
ser informado dos encargos com a deslocação dos atletas.------------------- Município de Figueiró dos Vinhos – Pedido de solidariedade para com uma
menina de Vila de Rei, que padece de uma doença rara.---------------------Deliberado

por

unanimidade

concordar

com

a

referida

corrente

de

solidariedade. Dar andamento ao assunto.------------------------------------- Instituto Português da Juventude – Agradecimento pela colaboração e
associação da Câmara Municipal de Alpiarça às comemorações do Dia
Internacional da Juventude.----------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------
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- O Mirante – Pedido de esclarecimento sobre o facto de, durante o mês de
Agosto, não se terem realizado reuniões de Câmara.-------------------------Tomou-se conhecimento. Não se justifica qualquer deliberação sobre a
referida questão, uma vez que, foi ultrapassado o prazo de resposta.-------- Proposta de adesão do Município de Alpiarça à ZIF (Zona de Intervenção
Florestal) nº 105/2007 – Almeirim/Alpiarça.----------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com a proposta de adesão à ZIF.
Comunicar a decisão à ACHAR.-------------------------------------------------Foi ainda deliberado conduzir o assunto à próxima sessão da Assembleia
Municipal.------------------------------------------------------------------------- XXVI ALPIAGRA – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça – Vistoria ao
Pavilhão de Espectáculos, Palco Alpiagra e Palco das Tasquinhas, ratificação
do despacho do Sr. Presidente da Câmara de 29 de Agosto de 2008.--------Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Presidente da Câmara,
exarado neste documento em 29 de Agosto de 2008.------------------------- XXVI ALPIAGRA – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça – Vistoria ao
Recinto da Picaria, ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara de
29 de Agosto de 2008.----------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Presidente da Câmara,
exarado neste documento em 29 de Agosto de 2008.-------------------------

XXVI ALPIAGRA – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça – Licença

Especial de Ruído datada de 02 de Setembro de 2008.-----------------------Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Presidente da Câmara,
exarado neste documento em 02 de Setembro de 2008.---------------------- Informação escrita do Encarregado Júlio Moita, datada de 03 de Setembro
de 2008, sobre uma reclamação apresentada por um utente da piscina
exterior, no dia 29 de Julho de 2008.------------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com a abertura de um inquérito para
esclarecer a situação.-----------------------------------------------------------Foi ainda deliberado por unanimidade, nomear para instrutora do processo a
Drª Teresa Leocádio.------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira fez declaração de voto: “ Votei favoravelmente à
abertura

do inquérito, à

semelhança das razões pelas quais o fiz

relativamente a uma situação anteriormente analisada nesta reunião,
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porque perante os factos apresentados é a forma mais correcta de os
apurar, no entanto esta minha posição garante-me a legitimidade e a
liberdade de, analisando o resultado do inquérito, tomar a posição que no
momento, considerar mais correcta”.------------------------------------------- VIP Grand Lisboa Hotel & SPA – Apresentação do Hotel e proposta de
acordo de alojamento entre o Hotel e o Município de Alpiarça.---------------Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta de acordo depois de
devidamente corrigido.----------------------------------------------------------LOJA DO MERCADO MUNICIPAL:----------------------------------------------- Nélio Gonçalves Andrade – Requerimento a solicitar informação sobre o
arrendamento da loja nº. 22 (aferições) do Mercado Municipal, informação
da secção de atendimento de dia 01 de Setembro de 2008 e minuta de
Edital.----------------------------------------------------------------------------Deliberado por maioria com votos a favor e um voto contra do Vereador
Mário Pereira concordar com a proposta de Edital, mantendo os valores
definidos em 2007, alterando só a taxa de Iva.-------------------------------CERTIDÕES:--------------------------------------------------------------------- Bruno Filipe Lopes da Rosa - Solicita que lhe seja certificado o nome de
rua e nº. de polícia à morada a que corresponde o processo de obras nº
49/2006 (informação fiscal n.º 205, datada de 2008/08/21)-----------------Deliberado por unanimidade, concordar com a informação do Fiscal
Municipal para manter o nome da rua, como Rua do Depósito da Água.------ Proposta do Senhor Presidente da Câmara para nome de rua na povoação
do Frade de Cima, solicitação do munícipe Ricardo Filipe Coelho Costa.-----Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta do Presidente da
Câmara, passando a rua a denominar-se por: Rua Josué Duarte Peralta.---OBRAS:--------------------------------------------------------------------------- Abastecimento de Água a Alpiarça – Furo AC3 – Aquisição e instalação de
equipamento de bombagem (informação 416/2008 de 28/07/08 do S.T.O.),
ratificação do despacho do Senhor Vereador José Carlos Ferreirinha, datado
de 29/07/2008.------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador Ferreirinha
exarado neste documento em 29/07/2008.------------------------------------ Concurso Limitado para Fornecimento e Aplicação de Massas Betuminosas
– Valorização Urbana de Alpiarça – 3ª fase. Relatório de Análise de
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Propostas.-----------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade, concordar com o presente relatório de análise.
- MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO Nº. 10
(ratificação do despacho do Sr. Vereador da Câmara, de 2008/08/06);-----Deliberado por maioria com duas abstenções dos Vereadores Mário Pereira
e Mário Peixinho, ratificar o despacho do Vereador Ferreirinha exarado
neste documento em 06/08/2008.---------------------------------------------------- MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO Nº. 11 (ratificação do
despacho do Sr. Vereador da Câmara, de 2008/08/06);----------------------Deliberado por maioria com duas abstenções dos Vereadores Mário Pereira
e Mário Peixinho, ratificar o despacho do Vereador Ferreirinha exarado
neste documento em 06/08/2008.---------------------------------------------------- MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO Nº. 11
(ratificação do despacho do Sr. Vereador da Câmara, de 2008/09/10);-----Deliberado por maioria com duas abstenções dos Vereadores Mário Pereira
e Mário Peixinho, ratificar o despacho do Vereador Ferreirinha exarado
neste documento em 10/09/2008.---------------------------------------------------- MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO Nº. 12 (ratificação do
despacho do Sr. Vereador da Câmara, de 2008/09/10);----------------------Deliberado por maioria com duas abstenções dos Vereadores Mário Pereira
e Mário Peixinho, ratificar o despacho do Vereador Ferreirinha exarado
neste documento em 10/09/2008.---------------------------------------------------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.------------------------------------
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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 SEGUINTE ASSUNTOS:------------------------------ Proposta de Estatutos da CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria
do Tejo---------------------------------------------------------------------------Sobre este assunto, embora não conste da Ordem do Dia, foi facultada
antecipadamente, a documentação aos Vereadores Mário Pereira e Mário
Peixinho, pelo que concordaram apreciar e votar este ponto.-----------------Deliberado por unanimidade aceitar a Proposta de Estatutos da CIMLT.------Foi ainda deliberado conduzir este assunto à próxima sessão da Assembleia
Municipal.------------------------------------------------------------------------- Realização de Evento Festivo na Praia Fluvial do Patacão, no próximo dia
27 de Setembro de 2008, com inicio às 22h00 e término às 18h00 do dia
seguinte.-------------------------------------------------------------------------Deliberado por maioria com quatro votos a favor e um voto contra do
Vereador Ferreirinha, autorizar a realização da festa, desde que cumpram
todas as exigências legais para a realização da mesma.----------------------Informar que, terão de solicitar a cedência do espaço à Construtora do
Lena, uma vez que o mesmo está concessionado a essa empresa.----------Informar que terão de deixar o espaço limpo depois de terminada a festa e
que neste momento não é possível à Autarquia a cedência do material
solicitado.------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------Não houve intervenções.--------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo Presidente da
Câmara, eram

dezoito horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para

constar, se lavrou a presente acta que foi aprovada em minuta para efeitos
de execução imediata.----------------------------------------------------------E eu, Vera Cristina Saturnino Mateiro Garrotes, a exercer funções de
secretária no Gabinete de Apoio à Presidência, da mesma Câmara, servindo
de Secretária, a redigi e assino.-------------------------------------------------
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