ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2008 - NÚMERO DEZASSETE:----------Aos dez dias do mês de Outubro 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 vinte e seis
de Setembro do ano em curso.-------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria
número cento e noventa e três, datado de nove de Outubro de dois mil e
oito, que acusa um saldo disponível de trezentos e dezassete mil duzentos e
trinta euros e oitenta e sete cêntimos.-----------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira perguntou se já havia algo de novo em relação ao
protocolo assinado em 16 de Setembro entre a Câmara e o Ministério da
Educação, no que respeita à transferência das competências do 2º e 3º ciclo
do ensino básico que derivam do mesmo Ministério para a alçada das
Autarquias.-----------------------------------------------------------------------A vereadora Vanda Nunes respondeu que não havia qualquer resposta do
Ministério da Educação mas, assim que o protocolo seja devolvido à Câmara
com as devidas correcções introduzidas, o mesmo será presente a Reunião
de Câmara.-----------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:-----------------------------------CONTRA-ORDENAÇÕES:--------------------------------------------------------- 38/2006 – Isabel Maria Nunes Façanha - pedido de pagamento em 24
prestações.----------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com o pagamento em 12 prestações
mensais e consecutivas, conforme já anteriormente deliberado, em reunião
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de Câmara de 12/09/08. De referir que para esta deliberação, foi tomada em
consideração a informação constante no Relatório Social elaborado pelo
Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Alpiarça.------------------VÁRIOS:--------------------------------------------------------------------------

Sociedade

Filarmónica

Alpiarcense

1º

de

Dezembro

–

Apoio

para

deslocação de Atletas (Karatecas) ao Campeonato Mundial de Infantis
Cadetes e Juniores, que se realizará em Itália nos próximos dias 17 a 19 de
Outubro.-------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira propôs a quantia de duzentos euros, à semelhança
do que fora comparticipado pela Junta de Freguesia de Alpiarça, para apoiar
a viagem dos Atletas a Veneza.---------------------------------A

Vereadora

Vanda

Nunes,

por

sua

vez,

propôs

que

a

Câmara

comparticipasse com quinhentos euros, sendo que desta forma a despesa
total com a deslocação dos Atletas ficaria praticamente coberta.-------------O Vereador Mário Pereira retirou a sua proposta e apoiou a proposta da
Vereadora Vanda Nunes, que foi colocada à votação.-------------------------Deliberado por unanimidade comparticipar com quinhentos euros a viagem
dos dois Karatecas ao Campeonato Mundial de Infantis Cadetes e Juniores,
que se realizará em Itália nos próximos dias 17 a 19 de Outubro. Comunicar
à S.F.A. e dar andamento ao assunto.----------------------------------------- Protocolo e Estatutos da SRU – Sociedade Reabilitação Urbana.------------Deliberado por unanimidade remeter ao gabinete jurídico, para apreciar a
conformidade dos estatutos, devendo o assunto voltar a uma próxima
reunião de Câmara para apreciação e votação.--------------------------------- Gestão de Transportes Escolares 2008/2009.--------------------------------O Vereador Mário Pereira referiu-se concretamente à c) do nº 3, perguntando
se

existem

critérios

definidos

para

analisar

cada

caso

individualmente.-----------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes responderam, dizendo
que cada caso é analisado individualmente e em profundidade.--------------Deliberado por unanimidade concordar com o presente Relatório de Gestão
de Transportes Escolares 2008/2009. Dar cumprimento ao assunto.--------SECÇÃO DE ÁGUAS:------------------------------------------------------------- Clínica Médica das Faias, Lda – Requerimento para pagamento da factura
(nº 41436/08) de água, em seis prestações.---------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com o pagamento da referida factura
2

em seis prestações, conforme pretensão da requerente. Dar andamento ao
processo.------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-------------------------------------------------------------- Venda à Cardoport do lote 104 da Zona Industrial, com a área de 2.924m²,
conforme deliberação camarária de 06/06/2008.------------------Deliberado por unanimidade, fazer um levantamento integral sobre o
assunto, voltando o mesmo a uma próxima reunião de Câmara para
apreciação e votação.----------------------------------------------------------OBRAS:--------------------------------------------------------------------------- Concurso Limitado para Fornecimento e Aplicação de Massas Betuminosas
– Valorização Urbana de Alpiarça de Alpiarça – 3ª fase. Adjudicação final.
Deliberado por unanimidade concordar com a adjudicação final à empresa
Mendes – Transportes e Construções, S.A., por ser a mais vantajosa. Dar
andamento ao processo.-------------------------------------------------------- Maria Caniço dos Santos – Constituição de compropriedade. Parecer
Jurídico datado de 22 de Setembro de 2008. Ratificação do despacho do
Senhor Vereador Ferreirinha, datado de 23/09/2008.-------------------------Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Vereador Ferreirinha
exarado neste documento em 23/09/2008. Dar andamento ao processo.
- Drª Odete Ribeiro Cardoso – Constituição de compropriedade. Parecer
Jurídico datado de 25 de Setembro de 2008.----------------------------------Deliberado

por

unanimidade

concordar

com

a

constituição

da

compropriedade, conforme parecer técnico e jurídico, advertindo-se e
fazendo ciente a requerente de que do referido parecer não resulta qualquer
autorização relativa ao futuro e eventual parcelamento do prédio, devendo
este manter-se numa única propriedade. Dar andamento ao assunto.-------- Drª Helena Seixas Jorge, na qualidade de Advogada de Cidália Libânia
Cardoso Pereira e Alexandra Isabel Cardoso Pinto – Constituição de
Compropriedade. Parecer jurídico de 30 de Setembro de 2008.--------------Deliberado

por

unanimidade

concordar

com

a

constituição

da

compropriedade, conforme parecer técnico e jurídico, advertindo-se e
fazendo ciente a requerente de que do referido parecer não resulta qualquer
autorização relativa ao futuro e eventual parcelamento do prédio, devendo
este manter-se numa única propriedade. Dar andamento ao assunto.-------- Drª Susana F. Ferreira, na qualidade de advogada de Ana Maria Borges
Rodrigues e António Joaquim da Silva Policarpo. Parecer Jurídico de 07 de
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Outubro de 2008.--------------------------------------------------------------Deliberado

por

unanimidade

concordar

com

a

constituição

da

compropriedade, conforme parecer técnico e jurídico, advertindo-se e
fazendo ciente a requerente de que do referido parecer não resulta qualquer
autorização relativa ao futuro e eventual parcelamento do prédio, devendo
este manter-se numa única propriedade. Dar andamento ao assunto.-------LOTEAMENTOS:------------------------------------------------------------------ Mário Sardinheiro Leandro – Alteração de operação urbanística de
loteamento. Parecer jurídico de 25 de Setembro de 2008.--------------------Deliberado por unanimidade concordar com a presente informação jurídica.- Madalena Maria Pisco Oliveira e Artur Carlos de Oliveira Ferreira –
Alteração ao loteamento. Parecer Jurídico de 07 de Outubro de 2008.-------Deliberado por unanimidade aprovar a alteração ao loteamento, com base no
parecer jurídico.-------------------------------------------------------------FUNDO MANEIO:----------------------------------------------------------------- Nomeação de responsável para Fundo Maneio da Secretaria.---------------Deliberado por unanimidade, concordar com o nome da funcionária Filipa
Marques para responsável pelo Fundo Maneio da Secretaria.-----------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------Não houve intervenções.--------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo Presidente da
Câmara, eram dezasseis 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, 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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