ACTA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

ALPIARÇAREALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 1998 - NÚMERO VINTE E CINCO.
Aos vinte e um dias do mês de Outubro do ano de mil novecentos e noventa e oito, 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 e José João Marques
Pais e Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva Coutinho, Vereadores.
Foram justificadas as faltas dos senhores Vereadores Raul Arranzeiro Figueiredo e Maria
Alice Machacaz Palão Santos.
Aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, eram vinte horas e trinta minutos, foi lida
a acta da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade e assinada.
MOVIMENTO DE FUNDOS:
Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria, número cento e
noventa e nove, datado de vinte do mês em curso, que acusa um saldo disponível de sessenta
e dois milhões sessenta e dois mil novecentos e sessenta e nove escudos.
ORDEM DE TRABALHOS:
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
COMÉRCIO A RETALHO - CONCESSÃO DE CARTÃO DE FEIRANTE:
Requerimento de JOSÉ PASCOAL PIRES, residente em Marinhais, a solicitar que lhe seja
concedido o cartão de feirante para o Largo Vasco da Gama, para a venda de roupas. Doc. n.°
10510. Proc. M-2.
Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.
ZONA INDUSTRIAL:
Solicitação da empresa COFRATEJO - SOCIEDADE DE COFRAGENS, LIMITADA, com
sede na Rua Dr. António Simões, número trinta e oito, em Alpiarça, a solicitar que lhe seja
autorizado que os lotes cedidos à Cofratejo, na Zona Industrial de Alpiarça, sejam transferidos
para a firma Coframonta, visto ambas as firmas pertencerem ao mesmo grupo. Doc. n.°
11583. Proc. n.° O-53.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras de
doze do corrente mês e informar a requerente que não há inconveniente na reserva dos lotes
números sessenta e nove a setenta e um para a referida firma. Foi ainda deliberado informar
que devem contactar o Notariado Privativo da Câmara para efeitos de marcação de escritura.
Requerimento de JOÃO MANUEL AVELINO SILVA, residente em Alpiarça, a solicitar
reserva de um lote de terreno na Zona Industrial. Doc. n.° 11627. Proc. n.° O- 53.
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Deliberado, por unanimidade, informar o requerente que a Câmara poderá disponibilizar o
lote número cento e catorze, atendendo que a pessoa anteriormente interessada no mesmo,
não deu qualquer resposta no prazo que lhe foi estabelecido.
OBRAS:
Requerimento de PLANOTEJO - COOPERATIVA RIBATEJANA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, CRL, com sede na Rua Conselheiro Leal, número quinze, em Alpiarça, a requerer a
aprovação do projecto bem como a concessão da respectiva licença, para construção de um
edifício de quatro pisos e cave na referida Rua. Doc. n.° 8720. Proc. n.° 96/97.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de seis do corrente mês e deferir a pretensão.
PEDIDO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO:
Requerimento de PAULO FRANCISCO DE MELLO E ARAÚJO DO ESPIRITO SANTO,
residente na Rua Dr. Queiroz Vaz Guedes, número oito, em Alpiarça, a requerer informação
sobre as possibilidades construtivas para o terreno que é propriedade de Maria Isabel Fino
Castelão de Almeida e Maria da Conceição Fino Castelão de Almeida Sousa Matias em
regime de com-propriedade, que confronta a norte com as próprias; a sul com a Rua António
da Silva Barroso; a nascente com a Rua dos Bombeiros e da Música e a poente com a horta
anteriormente pertencente ao Sr. José Luís. Doc. n.° 11655. Proc. n.° C-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras de
catorze do corrente mês e informar o requerente.
LOTEAMENTOS:
Requerimento de IMOFAC - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LIMITADA, pessoa
colectiva número 501995099, com sede na Rua José Relvas, número cinquenta e dois, rés-dochão, em Alpiarça, a requerer que lhe seja certificado que o destaque de uma parcela de
terreno, designada por parcela um, para construção urbana, com a área de quinze mil e
seiscentos metros quadrados, a confrontar do Norte com João Paulo Teixeira, do Sul com o
próprio, (parcela dois, parte remanescente), do Nascente com a Rua José Relvas e a Poente
com o próprio, (parcela dois, parte remanescente), a destacar do prédio rústico, sito na
Freguesia e concelho de Alpiarça, denominado "Caldeira" ou, "Torre do Mulato", com a área
de cento e dezanove mil seiscentos e oitenta metros quadrados, composto de vinha, oliveiras,
pastagem, cultura arvense e dependência agrícola, a confrontar actualmente do Norte com
João Paulo Teixeira e Joaquim Luís Ramos Vicente, do Sul com valinha e Jaime Luís
Catarino Duarte, do Nascente com Rua José Relvas e do Poente com vala de Alpiarça, Jaime
Luís Catarino Duarte e próprio, inscrito na matriz rústica da freguesia de Alpiarça sob o artigo
número vinte da secção dezanove, descrito na Conservatória de Registo Predial de Alpiarça
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sob o número dois mil e dois/Alpiarça, não está sujeito a loteamento, nos termos do artigo
quinto do Decreto-Lei número trezentos e trinta e quatro barra noventa e cinco.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras de
doze do corrente mês, ou seja, certificar que a operação de destaque é viável nos termos do
número dois do artigo quinto do Decreto-Lei número trezentos e trinta e quatro/noventa e
cinco, de vinte e oito de Dezembro, devendo ser dado cumprimento ao disposto no número
quatro do artigo quinto do mesmo Decreto-Lei (o condicionalismo da construção, bem como
o ónus do não fraccionamento, previstos nos números dois e três, devem ser inscritos no
registo Predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciado
qualquer edificação nessas parcelas).
CERTIDÕES:
Requerimento de ROSA MARIA MARTINHO DUARTE, residente na Rua Bernardo
Santareno, bloco D, número um, em Alpiarça, a requerer que lhe seja certificado se há ou não
inconveniente, na abertura de um escritório de comércio e venda de aparelhos e acessórios de
gás, na Rua Comandante Fontoura da Costa, número cento e cinquenta e seis, em Alpiarça.
Doc. n.° 11577. Proc. n. ° C-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de doze do corrente mês e certificar que não há inconveniente na pretensão.
Requerimento de ALMEIRIMÓVEL - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
LIMITADA, com sede na Rua do Paço, número dezasseis, primeiro andar direito B, em
Almeirim, a requerer que lhe seja certificado se existe ou não inconveniente na abertura de
um estabelecimento de armazém de produtos congelados, no imóvel sito no Largo Vasco da
Gama, número seis, em Alpiarça. Doc. n.° 11193. Proc. n.° C-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de doze do corrente mês, e certificar de acordo com o mesmo, ou seja, que não há
inconveniente na aceitação da localização devendo, contudo, a abertura do estabelecimento
ser precedida da respectiva vistoria sanitária, por forma a aferir as condições higieno
sanitárias do edifício.
VÁRIOS:
Requerimento de CARLOS ALBERTO DAS NEVES COTRIM, residente em Alpiarça, a
requerer que lhe seja concedida licença para instalação de um reclamo luminoso no seu
estabelecimento de farmácia sito na Avenida da Casa do Povo, número quinze, em Alpiarça,
no local indicado na foto que anexa. Doc. n.º11461. Proc. n.° L-2-1.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de sete do corrente mês e deferir a pretensão.
CONCURSOS PÚBLICOS:
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APRECIAÇÃO E ANÁLISE DE PROPOSTAS:
EMPREITADA

DE

"PAVIMENTAÇÃO

DE

ARRUAMENTOS

NA

ZONA

INDUSTRIAL":
Foi presente uma informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, de dezasseis do
corrente mês, sobre a Apreciação e Análise das Propostas apresentadas pelas empresas
concorrentes, relativamente ao concurso em epígrafe, em que a empresa preferida foi a
CONSTRUTORA DO LENA, SA, com sede em Quinta da Sardinha, em Leiria, com uma
proposta no valor de oitenta e quatro milhões oitocentos e oitenta e quatro mil cento e dezoito
escudos, acrescido do Imposto sobre o valor Acrescentado à taxa legal em vigor.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e
dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.
EMPREITADA DE "VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DA ALBUFEIRA
DOS PATUDOS":
Foi presente uma informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, de dezasseis do
corrente mês, sobre a Apreciação e Análise das Propostas apresentadas pelas empresas
concorrentes, relativamente ao concurso em epígrafe, em que a empresa preferida foi a
CONSTRUTORA DO LENA, SA, com sede em Quinta da Sardinha, em Leiria, com uma
proposta no valor de trinta e seis milhões seiscentos e noventa e dois mil cento e cinquenta e
dois escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e
dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.
EMPREITADA DE "REPARAÇÃO, BENEFICIAÇÃO DA CINTURA RODOVIÁRIA EM
MIL TREZENTOS E SETENTA/EM MIL TREZENTOS E SETENTA E UM - UM LIGAÇÃO FRADE DE CIMA/C AS ALINHO/EN CENTO E DEZOITO":
Foi presente uma informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, de dezasseis do
corrente mês, sobre a Apreciação e Análise das Propostas apresentadas pelas empresas
concorrentes, relativamente ao concurso em epígrafe, em que a empresa preferida foi a JOÃO
CEREJO DOS SANTOS, com sede na Rua Engenheiro Monteiro da Conceição, Corredoura,
em Porto de Mós, com uma proposta no valor de noventa e dois milhões quinhentos e setenta
e oito mil quinhentos e setenta e quatro escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal em vigor.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e
dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.
EMPREITADA DE "PISCINAS MUNICIPAIS - PISCINAS DESCOBERTAS, ANEXOS
(CORPOS A E B) E ARRANJOS EXTERIORES".
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Foi presente uma informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, de dezasseis do
corrente mês, sobre a Apreciação e Análise das Propostas apresentadas pelas empresas
concorrentes, relativamente ao concurso em epígrafe, em que a empresa preferida foi a
LEIRISLENA, SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, LIMITADA, com sede em lugar do
Barracão, Colmeias, em Leiria, com uma proposta no valor de setenta e oito milhões cento e
noventa e um mil oitocentos e trinta e quatro escudos, e cinquenta centavos, acrescido do
Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e
dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.
EMPREITADA DE "PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO FRADE DE CIMA
BARRA FRADE DE BAIXO (TROÇO DOIS)":
Foi presente uma informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, de dezasseis do
corrente mês, sobre a Apreciação e Análise das Propostas apresentadas pelas empresas
concorrentes, relativamente ao concurso em epígrafe, em que a empresa preferida foi a JOÃO
CEREJO DOS SANTOS, com sede na Rua Engenheiro Monteiro da Conceição, Corredoura,
em Porto de Mós, com uma proposta no valor de vinte milhões trezentos e seis mil oitocentos
e vinte escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e
dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.
O Vereador José João Pais pediu a palavra para deixar um voto de satisfação pelo trabalho
desenvolvido tanto pelo Engenheiro Portugal como pelo Engenheiro Ferreirinha na condução
destes processos de concursos que foram realizados nestes últimos meses.
O senhor Presidente da Câmara e a vereadora Gabriela Coutinho subscreveram este voto de
satisfação deixado pelo vereador José João Pais.
PESSOAL:
Informação de ARTUR GUILHERME SAMPAIO DA COSTA ALVES CABREIRA, na
qualidade de Arquitecto estagiário da Câmara Municipal de Alpiarça e também como técnico
autor do projecto de arquitectura para o estudo prévio da Biblioteca Municipal de Alpiarça, a
dar conhecimento que as telas originais, que contêm os desenhos do projecto de arquitectura
acima mencionado, desapareceram das instalações desta mesma Câmara Municipal,
nomeadamente, do Gabinete Técnico de Obras da mesma, durante o período do mês de
Agosto do corrente ano. Doc. n.° 11619. Proc. n.° A-8.
Deliberado, por unanimidade, arquivar este assunto. Foi ainda deliberado chamar a atenção do
referido técnico no sentido de ter maior cuidado com os assuntos que estão à sua
responsabilidade.
GRATIFICAÇÕES:
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Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada do dia oito do corrente mês, para à
atribuição de uma gratificação, a MIGUEL PORTUGAL MOREIRA, no valor de vinte e oito
mil escudos; a RITA MACHACAZ, no valor de vinte e seis mil escudos e a BRUNO
NALHA, no valor de vinte e oito mil e seiscentos escudos, pela colaboração dada na
ALPIAGRA/noventa e oito, no âmbito de venda de vinhos.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara de nove
do corrente mês, exarado no referido documento, que autorizou o pagamento destas quantias.
REQUISIÇÕES:
Foram autorizadas as requisições com os seguintes números: - SERVIÇO EMISSOR ZERO
UM; setecentos e cinquenta e sete; oitocentos e sessenta e dois; novecentos e dois; novecentos
e vinte e sete; novecentos e trinta e um; novecentos e trinta e três; novecentos e oitenta e
cinco; mil e dezanove; mil e vinte e sete; mil e vinte e oito; mil e sessenta; mil e oitenta e três;
mil e noventa e dois; mil e noventa e seis; do mil e noventa e nove ao mil cento e um; mil
cento e cinco; mil cento e seis; mil cento e quarenta e cinco; mil cento e sessenta e sete; do
mil cento e setenta ao mil cento e setenta e dois; mil cento e setenta e seis; mil cento e setenta
e nove; mil cento e oitenta e um; mil cento e oitenta e seis; mil cento e noventa; mil cento e
noventa e cinco; do mil cento e noventa e sete ao mil e duzentos; mil duzentos e cinco; mil
duzentos e vinte três; mil duzentos e vinte e quatro; mil duzentos e vinte e sete; mil duzentos e
vinte e oito; mil duzentos e quarenta e dois; mil duzentos e quarenta e três; mil duzentos e
quarenta e cinco; mil duzentos e cinquenta e dois; mil duzentos e cinquenta e nove; mil
duzentos e sessenta; mil duzentos e sessenta dois; mil duzentos e sessenta e quatro; mil
duzentos e setenta e dois; do mil duzentos e setenta e quatro ao mil duzentos e oitenta, com
excepção do mil duzentos e setenta e oito; mil duzentos e oitenta e dois; mil duzentos e
noventa e dois; mil duzentos e noventa e quatro; mil duzentos e noventa e seis; mil duzentos e
noventa e oito; mil trezentos e um; do mil trezentos e três ao mil quatrocentos e setenta, com
excepção dos números mil trezentos e onze, mil trezentos e doze, mil trezentos e vinte, mil
trezentos e vinte e três, mil trezentos e vinte e sete, mil trezentos e vinte e oito, mil trezentos e
trinta e um, mil trezentos e trinta e seis, mil trezentos e quarenta e três, mil trezentos e
cinquenta e três, mil trezentos e cinquenta e seis, mil trezentos e cinquenta e sete, mil
trezentos e cinquenta e oito, mil trezentos e sessenta e três, mil trezentos e sessenta e seis, mil
trezentos e setenta, mil trezentos e setenta e dois, mil trezentos e setenta e três, mil trezentos e
noventa e sete, mil trezentos e noventa e nove, mil quatrocentos e sete, mil quatrocentos e
oito, mil quatrocentos e doze, mil quatrocentos e quinze, mil quatrocentos e dezoito, mil
quatrocentos e vinte, mil quatrocentos e trinta e um, mil quatrocentos e trinta e oito, mil
quatrocentos e cinquenta e um, mil quatrocentos e cinquenta e quatro, mil quatrocentos e
cinquenta e nove, mil quatrocentos e sessenta e três e mil quatrocentos e sessenta e quatro;
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mil quatrocentos e setenta e um; mil quatrocentos e setenta e dois; mil quatrocentos e setenta
e cinco; mil quatrocentos e setenta e nove e mil quatrocentos e oitenta e três; SERVIÇO
EMISSOR ZERO DOIS; do trezentos e vinte e dois ao trezentos e oitenta, com excepção dos
números trezentos e vinte e oito, trezentos e vinte e nove, trezentos e trinta, trezentos e trinta e
nove, trezentos e quarenta e dois, trezentos e quarenta e seis, trezentos e quarenta e nove,
trezentos e cinquenta, trezentos e cinquenta e um, trezentos e cinquenta e oito, trezentos e
sessenta, trezentos e setenta e sete e trezentos e setenta e oito; SERVIÇO EMISSOR
OITENTA E OITO; quarenta e três; cinquenta e seis; oitenta e oito; oito I; zero vinte e sete;
cento e dezassete; duzentos e quarenta e cinco; duzentos e quarenta e sete; trezentos e
dezanove; trezentos e trinta e nove; quatrocentos e quatro; quatrocentos e noventa e três;
quatrocentos e noventa e cinco; quatrocentos e noventa e nove; quinhentos e cinquenta;
quinhentos e sessenta e cinco; seiscentos e quarenta e três; seiscentos e noventa e seis; NA
um; NA dois; zero zero zero três; zero duzentos e seis; zero duzentos e trinta e dois; zero
duzentos e quarenta e quatro; zero duzentos e quarenta e cinco; zero duzentos e quarenta e
oito; zero seiscentos e oitenta e oito; zero setecentos e cinquenta e um; mil cento e trinta e
nove; mil trezentos e trinta e três; dois mil cento e vinte e seis; dois mil novecentos e
cinquenta; três mil e cinquenta; quatro mil novecentos e noventa e oito; cinco mil cento e
sessenta e dois; cinco mil quatrocentos e noventa e cinco; seis mil cento e quarenta e nove;
seis mil cento e cinquenta e oito; seis mil quatrocentos e cinquenta e seis; sete mil cento e
setenta e quatro; sete mil setecentos e sessenta e nove; oito mil duzentos e noventa e três; oito
mil setecentos e cinco; vinte e três mil e setenta e cinco; vinte e três mil e setenta e seis e zero
duzentos e noventa e nove - três; no valor total de vinte e cinco milhões duzentos e setenta e
três mil novecentos e setenta e três escudos e cinquenta centavos.
FORA DA ORDEM DE TRABALHOS:
No uso da palavra o Sr. Presidente da Câmara informou que era necessário dar andamento a
outros assuntos não constantes da ordem de trabalhos, mas considerados de certa urgência,
pelo que propôs a sua apreciação nesta reunião.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta e apreciar os seguintes assuntos:
GRATIFICAÇÕES:
Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada do dia dezasseis do corrente mês,
para atribuição de uma gratificação, no valor de cinquenta mil escudos, a MARCELO
JERÓNIMO MENDES, pela colaboração dada na da ALPIAGRA/noventa e oito.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.
Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada do dia vinte do corrente mês, para atribuição
de uma gratificação, no valor de cento e trinta e um mil escudos, a NUNO MIGUEL
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TENDEIRO PAULINO, pela colaboração dada nos Serviços Administrativos desta Câmara,
no mês Setembro último.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.
Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA datada de dezasseis do corrente mês,
referente ao reforço do subsídio mensal, no valor de trinta e cinco mil escudos, ao Clube
Desportivo "Os Águias", pela criação de mais uma categoria na Escola de Ciclismo do
referido clube.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta no sentido de aumentar o subsídio
mensal para duzentos e setenta e cinco mil escudos, ou seja, mais trinta e cinco mil escudos
que deverão ser entregues à Escola de Ciclismo do clube.
O Vereador José João Pais manifestou o seu agradecimento ao treinador da Escola de
Ciclismo, senhor Carlos Jorge Duarte Pereira, pela forma como estas actividades têm sido
conduzidas.
AQUISIÇÃO DE UM AUTOCARRO NOVO DE VINTE E OITO LUGARES:
Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA datada de vinte do corrente mês, para
aquisição da viatura em epígrafe.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta, ou seja, propor a aquisição da
viatura minibus da IVECO, modelo A59E12 S - Xeito I Versão Standard, à empresa
CARVECO - COMERCIO DE AUTOMÓVEIS, LIMITADA, pelo sistema Leasing, no montante de onze milhões e trezentos mil escudos, acrescido do Imposto Valor Acrescentado
à taxa em vigor, através do contrato número oitocentos e onze mil novecentos e trinta e três da
portaria número seiscentos e noventa e seis/noventa e oito, publicado na II série do Diário da
Republica de vinte cinco de Julho último, que homologou os contratos públicos de
aprovisionamento de veículos automóveis, com dispensa das formalidades previstas no artigo
quinto do Decreto-Lei número cinquenta e cinco barra noventa, de vinte e nove de Março,
com as alterações introduzidas pela Lei número vinte e dois barra noventa e cinco, de dezoito
de Julho, pelo Decreto-Lei número oitenta barra noventa e seis, de vinte e um de Junho e pelo
Decreto-Lei número cento e vinte e oito barra noventa e oito, de treze de Março. Foi ainda
deliberado dar o andamento devido ao processo.
A Vereadora Gabriela Coutinho manifestou o seu agradecimento ao senhor Presidente da
Câmara pelo empenho que pôs na compra da viatura.
RECONSTRUÇÃO DO AÇUDE DO PEGO DO CARRIL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO
NA EMPREITADA:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezasseis do corrente mês, a
esclarecer que a questão da prorrogação de prazo e a penalização pelo atraso de cinco dias na
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execução da obra em questão ao empreiteiro "CONSTRUTORA DO LENA, SA", tendo
como base o Decreto-Lei quatrocentos e cinco barra noventa e três, de dez de Dezembro, não
parece de realce, e até com alguma falta de enquadramento legal.
Tomou-se conhecimento. Deliberado, por unanimidade, concordar com este parecer dos
Serviços Técnicos de Obras.
REDE PERIMETRAL RODOVIÁRIA AO FRADE DE BAIXO - ESCLARECIMENTOS
DOS TRABALHOS A MAIS.
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de vinte do corrente mês, dando
a conhecer a situação dos trabalhos a mais, relativamente a esta empreitada, no montante de
três milhões cento e vinte mil oitocentos e quarenta e três escudos, resultante dos trabalhos
devidos ao reajuste do projecto em obra e dos trabalhos devidos à execução da ampliação da
rede de esgotos pluviais.
A Vereadora Gabriela Coutinho mostrou-se preocupada com o facto de os trabalhos a mais
poderem ser apenas um pretexto para determinadas empresas ganharem concursos. Referiu
também que deve ser a autarquia a fiscalizar estes casos, para que não aconteçam nenhumas
irregularidades.
O senhor Presidente da Câmara esclareceu que esta solicitação de trabalhos a mais na Rede
Perimetral do Frade de Baixo foi solicitada pela autarquia porque havia que complementar
uma situação de esgotos pluviais no Frade de Baixo que não estava, de modo nenhum,
prevista. Deste modo como não houve disponibilidade de utilizar a administração directa,
tendo em conta a situação de momento, optou-se por este sistema.
A Câmara tomou conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta
informação.
ZONA INDUSTRIAL:
Requerimento de PAULO ALEXANDRE RABICO VARANDA, residente na Rua Silvestre
Bernardo Lima, número trinta e seis, primeiro andar esquerdo, em Alpiarça, a requerer a
aquisição, em direito de superfície, por setenta anos, do lote de terreno número sessenta e seis,
sito na Zona Industrial de Alpiarça, na condição de, futuramente, lhe ser facultada a
possibilidade de o adquirir em propriedade plena. Doc. n.° 12277. Proc. n.° O-53.
Deliberado, por unanimidade, autorizar o solicitado. Foi ainda deliberado proceder à venda do
referido lote de terreno nas condições pretendidas e informar o requerente.
VÁRIOS:
Ofício de MARIA GABRIELA DIAS SANFONA DUARTE, datado de vinte do corrente
mês, residente na Rua Ricardo Durão, número cento e trinta e dois, em Alpiarça, a propor a
cedência de um terreno de que é proprietária, situado em "Charneca da Atela", o qual irá
sofrer uma redução de área para fazer face ao alargamento da via que irá ser pavimentada,
9/11

conforme edital número trinta e três desta Câmara, publicitado em vinte três de Setembro
findo sobre assunto relacionado com a Pavimentação da estrada de ligação Parque de
Campismo/Casalinho e ainda, caso a sua pretensão seja conseguida a solicitar, como
contrapartida, a isenção de pagamento das taxas camarárias numa futura construção naquele
terreno. Doc. n.° 12347. Proc. n.° O-4-2.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a pretensão nas condições propostas. Foi ainda
deliberado informar a requerente.
Ofício com a referência mil trezentos e oitenta e oito barra noventa e oito, da empresa GITAP
- GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, SA, com sede na Rua Almirante Barroso,
número cinquenta e seis, em Lisboa, a solicitar a prorrogação de prazo do faseamento do
Estudo Urbanístico do Centro da Vila de Alpiarça, pelas razões contidas no referido oficio.
Doc. n.° 12194. Proc. n.° O-25.
Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão nas condições propostas.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL-NÚMERO OITO:
Presente a alteração Orçamental em epígrafe que acusa uma receita de treze milhões de
escudos a equilibrar igual despesa
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara exarado
neste documento, em vinte do corrente mês, que autorizou esta alteração ao Orçamento
Municipal.
MOÇÃO:
Moção subscrita pelo senhor PRESIDENTE DA CÂMARA e pelos senhores Vereadores
JOSÉ JOÃO PAIS e GABRIELA COUTINHO, datada de vinte do corrente mês, de
agradecimento ao escritor JOSÉ SARAMAGO, pelo PRÉMIO NOBEL DA LITERATURA
que conseguiu para o nosso País.
Deliberado, por unanimidade, aprovar esta Moção. Foi ainda deliberado publicita-la no Jornal
"Voz de Alpiarça".
Proposta verbal do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA referente à confirmação do Sr.
Engenheiro Técnico Agrário Paulo Alexandre do Céu Sanfona Ferreira para a direcção da
Agroalpiarça que irá ter uma Assembleia Geral no próximo dia trinta.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.
Informação do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA referente aos incidentes ocorridos esta
tarde, pelas dezassete horas e quarenta e cinco minutos, no seu gabinete, com o Vereador Raul
Figueiredo.
Tomou-se conhecimento, tendo o senhor Presidente da Câmara informado que iria apresentar
queixa à Guarda Nacional Republicana
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Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente a Câmara eram
vinte e uma horas e trinta 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 Repartição Administrativa e Financeira da
mesma Câmara, servindo de Secretária, a redigi e assino.
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