ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA
EM 20 DE ABRIL DE 2009 - NÚMERO TRINTA E DOIS:---------------------------------Aos vinte dias do mês de Abril do ano de dois mil e nove, nesta Vila de Alpiarça,
Edifício dos Paços do Município, sito na Rua José Relvas, número trezentos e
setenta e quatro, no Auditório da Câmara Municipal, compareceram os senhores:
Vanda Cristina Lopes Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, José
Carlos Viegas Ferreirinha, Mário Manuel Pereira Peixinho e Luís Filipe Silva Garrotes,
Vereadores.------------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pela Senhora Presidente da Câmara, eram dezassete horas e
trinta minutos.---------------------------------------------------------------------------A

ausência

do Senhor Vereador Mário Pereira foi

justificada por motivos

profissionais.-----------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
setenta e um , datado de dezassete de Abril de dois mil e nove, que acusa um saldo
disponível de quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quatorze euros e doze
cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------A acta da reunião de Câmara de nove de Abril do ano dois mil e nove foi aprovada
por maioria com uma abstenção da Senhora Presidente da Câmara, por não ter
estado presente na referida reunião.---------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Câmara apresentou um Voto de Pesar a

António da

Conceição Jorge:-------------------------------------------------------------------------“A Câmara Municipal de Alpiarça manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento
de António da Conceição Jorge, ocorrido no passado dia 3 de Abril.
António da Conceição Jorge recebeu, em 2 de Abril de 2005, a Medalha Municipal
da Liberdade, fundamentada na Sua constante defesa dos valores da democracia,
antes e depois do 25 de Abril de 1974.
A constante procura da Liberdade, militando no MUD Juvenil e em todos os
movimentos ligados à oposição democrática à ditadura, fez-Lhe conhecer a prisão
política, nos calabouços de Caxias e do Aljube.
Adquirida a Democracia e a Liberdade, em 25 de Abril de 1974, António da
Conceição Jorge, apesar das agruras e agressões de que foi vítima, antes e depois,
desta Histórica data, manteve firmes os Seus ideais de Vida – a defesa dos Direitos
Humanos.
Hoje, à família enlutada, a Câmara Municipal de Alpiarça apresenta as mais sinceras
condolências.
Ao António da Conceição Jorge, presta um sincero tributo”.---------------------------Deliberado por unanimidade concordar com o presente voto de pesar e envia-lo à
família.------------------------------------------------------------------------------------
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ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:-----------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------VÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------- Águas do Ribatejo, EIM – Regulamento de Serviços de Abastecimento de Água e
de Drenagem de Águas Residuais (Versão Final).--------------------------------------Deliberado por maioria, com um voto contra do Vereador Mário Peixinho, concordar
com a versão final do referido regulamento.-------------------------------------------Foi ainda deliberado submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal.--------------- Maria Arminda Pratas Coutinho Zúniga - Doação de Terreno no Casalinho.--------Deliberado por maioria, com uma abstenção do Vereador Mário Peixinho, concordar
com a presente alteração à doação. Dar seguimento ao assunto.---------------------ZONA INDUSTRIAL:----------------------------------------------------------------------- IFQ (International Food Quality – Comércio Internacional Alimentar, Lda.
Reanálise da deliberação de Câmara de dia 27/03/2009.-----------------------------A Senhora Presidente da Câmara propôs a retirada deste assunto da Ordem do Dia,
para que o executivo possa reunir com o Gabinete Jurídico e analisarem
profundamente esta situação.-----------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade concordar com a retirada deste ponto da Ordem do
Dia.---------------------------------------------------------------------------------------- Mavalte – Produção de Caixas de Madeira, Lda. Procº de loteamento nº 5/2004.
Informação Jurídica datada de 31/03/2009.--------------------------------------------Deliberado por unanimidade, proceder em conformidade com o parecer jurídico. Dar
andamento ao assunto.------------------------------------------------------------------- Quinta do Alto da Ribeira Agricultura, Lda – Transmissão dos lotes 61 e 62 da
Zona Industrial. Informação Jurídica datada de 08 de Abril de 2009.----------------Deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência, cumprindo o
Regulamento da Zona Industrial. Dar andamento ao assunto.------------------------OBRAS:------------------------------------------------------------------------------------ Remodelação e Beneficiação do Museu de Alpiarça – Casa dos Patudos. Relatório
de Análise de Propostas.-----------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar continuidade ao procedimento adoptado, passando
à fase de audiência prévia aos interessados.-------------------------------------------ASSUNTOS FORA DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------A Senhora Presidente da Câmara colocou à consideração a apreciação e votação de
um assunto que não fazia parte da Ordem do Dia: “Ponte sobre a Vala de Alpiarça”
- Lagoalva de Cima.----------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Câmara leu uma informação dos Serviços Técnicos de
Obras relativamente ao procedimento mais adequado para esta empreitada.-------Deliberado por unanimidade iniciar o procedimento de Ajuste Directo à empresa
apresentada, conforme informação dos serviços. Dar seguimento ao assunto.-------2

INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.-----------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pela Senhora Presidente da
Câmara, eram dezoito horas e cinquenta 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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