ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 1999 – NÚMERO QUARENTA E TRÊS.-------Aos dezasseis dias do mês de Junho do ano de mil novecentos e noventa e nove, 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,
Carlos Jorge Duarte Pereira, José João Marques Pais, Isabel Maria Fernandes da Silva
Coelho e Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva Coutinho, Vereadores.---------------Aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, eram vinte e uma horas, 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 catorze, datado de quinze do mês em curso, que acusa um saldo disponível de setenta
e um milhões dezasseis mil quatrocentos e vinte e nove escudos e oitenta centavos.-----ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de GRACINDA ALVES DA SILVA, residente na Rua Afonso de
Albuquerque, número três, em Alpiarça, a requerer autorização para construção de
murete de vedação, na sua residência sita na morada acima mencionada. Proc. n.º
61/99.-------------------------------------------------------------------------------------------------Após apreciação do parecer dos Serviços Técnicos de Obras e dos Serviços de
Topografia, foi deliberado, por unanimidade, solicitar a comparência do munícipe junto
do Gabinete Técnico de Obras, a fim de lhe ser explicado porque motivo o murete não
pode ter o alinhamento pretendido.---------------------------------------------------------------CERTIDÕES:----------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES, residente na Rua Josefa
D´Obitos, número treze, Laranjeiro, Almada, a solicitar, na qualidade de titular do
Alvará de Loteamento número dois de noventa e seis, que a Câmara execute os passeios
a expensas do próprio, por motivo de não ter disponibilidade de mandar executar os
mesmos. Doc. n.º 6807. Proc. n.º C-6.-----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, fornecer o orçamento dos trabalhos a executar.------------Requerimento de ALMEIRINOX, LIMITADA, com sede na Zona Industrial de
Almeirim, em Almeirim, a requerer para os efeitos do disposto no número um do artigo
nove do Decreto-Lei número cento e nove barra noventa e um, de quinze de Março,
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com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei número duzentos e oitenta e dois
barra noventa e três, de dezassete de Agosto e da Portaria número trinta barra noventa e
quatro, de onze de Janeiro, que lhe seja emitida certidão comprovativa de autorização da
localização da actividade industrial que pretende realizar na Zona Industrial de Alpiarça,
freguesia e concelho de Alpiarça. Doc. n.º 7156. Proc. n.º C-6.------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de onze do mês em curso, e deferir pedido, ou seja, certificar que a Câmara
Municipal aprova a localização da referida indústria.------------------------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------VENDA DE PRÉDIO SITO NA AVENIDA DA CASA DO POVO-LOTE AQUATRO, URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL (46 FOGOS), EM ALPIARÇA:------Carta de LILY DA NÓBREGA GUILHERME e JOSÉ CARVALHO, residentes na
Avenida da Casa do Povo, lote A-quatro, Alpiarça, a solicitarem informação sobre as
condições de uma possível aquisição da referida habitação. Doc. n.º 7261. Proc. n.º O26-2.---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar os interessados que a Câmara vai publicitar a
venda do referido prédio, sendo a base de licitação de cinco milhões e quinhentos mil
escudos e lanços não inferiores a cem mil escudos.--------------------------------------------VENDA DE PRÉDIO SITO NA AVENIDA DA CASA DO POVO-LOTE A-OITO,
URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL (46 FOGOS), EM ALPIARÇA:--------------------Carta de LISETE COELHO DERQUE GLÓRIA, residente na Avenida da Casa do
Povo, lote A-oito, em Alpiarça, a solicitar que lhe seja dada informação sobre as
condições de uma possível aquisição da referida habitação. Doc. n.º 7337. Proc. n.º O26-2.---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar o interessado que a Câmara vai publicitar a
venda do referido prédio, sendo a base de licitação de cinco milhões e quinhentos mil
escudos e os lanços não inferiores a cem mil escudos.-----------------------------------------VENDA DE PRÉDIO SITO NA AVENIDA DA CASA DO POVO-LOTE D-DOIS,
URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL (46 FOGOS), EM ALPIARÇA:--------------------Carta de JOSÉ JOAQUIM JESUS ARRAIOLOS, residente na Rua Bernardo Santareno,
lote D-dois, em Alpiarça, a solicitar que lhe seja dada informação sobre as condições de
uma possível aquisição da referida habitação. Doc. n.º 7155. Proc. n.º O-26-2.--------Deliberado, por unanimidade, informar o interessado que a Câmara vai publicitar a
venda do referido prédio, sendo a base de licitação de quatro milhões e quinhentos mil
escudos e os lanços não inferiores a cem mil escudos.-----------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------100

LEGALIZAÇÃO DE MORADIA, EM CASAL DA GATINHEIRA, ALPIARÇA:------Informação da Consultora Jurídica, Dr.ª AMÉRICA CRAVO, com escritório em
Alpiarça, sobre a pretensão de MARIA GRACIETE NUNES TENDEIRO CALADO e
ALICE NUNES BISPO, residentes em Alpiarça, para a legalização de uma moradia
existente no Casal da Gatinheira, em Alpiarça. Doc. n.º 6917. Proc. n.º OP/39/99.-------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
senhor Presidente da Câmara, exarado no requerimento registado nos serviços em trinta
e um de Março do ano em curso sob o número quatro mil e setenta e seis, que deferiu o
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------EXPLORAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO:-------------------------------------------------Ofício com a referência cinquenta e sete barra noventa e nove, datado de vinte e sete de
Maio findo, emanado de RESIURB-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, com sede na Rua Cinco de Outubro,
número oitenta e nove, em Almeirim, a solicitar, em virtude do conselho de
Administração da referida Associação, em reunião de vinte e cinco do mês findo, ter
autorizado a Associação a participar numa empresa intermunicipal de capitais
maioritariamente públicos com subscrição de, pelo menos, cinquenta e um por cento do
capital e tendo em conta que o objectivo social é a exploração do aterro sanitário e a
criação da empresa que irá efectuar-se ao abrigo do articulado da lei cinquenta e oito
barra noventa e oito, de dezoito de Agosto, a inclusão do respectivo assunto na Ordem
de Trabalhos da próxima sessão da Assembleia Municipal. Doc. n.º 7163. Proc. n.º A8.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a exploração do Aterro Sanitário e a
criação da empresa intermunicipal. Foi ainda deliberado levar o assunto à próxima
sessão da Assembleia Municipal para aprovação, afim de se dar cumprimento ao
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------ORÇAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MUDANÇA DE POSTES)-ZONA
INDUSTRIAL

E

RUA

PEDRO

SOARES/ALPIARÇA-OBRA

NÚMERO

872099050014:--------------------------------------------------------------------------------------Ofício com a referência oito mil quatrocentos barra nove milhões novecentos e quatro
mil oitocentos e quarenta e três, datado de dezoito do mês findo, da empresa LTEELECTRICIDADE DE LISBOA E VALE DO TEJO, SA,-Centro de Distribuição de
Santarém, a informar que a comparticipação a suportar por esta Câmara Municipal,
referente à obra em epígrafe, tem o valor de duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e
noventa e cinco escudos, incluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal
em vigor. Doc. n.º 6892. Proc. n.º E-6.-----------------------------------------------------------101

Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara aceita o orçamento apresentado.-REQUISIÇÕES:------------------------------------------------------------------------------------Foram autorizadas as requisições com os seguintes números:-SERVIÇO EMISSOR
ZERO UM: seiscentos e catorze; seiscentos e vinte; seiscentos e vinte e cinco e
oitocentos e cinquenta e sete; SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: dezasseis;
trezentos e seis; quinhentos e sessenta e oito; seiscentos e doze; seiscentos e dezasseis;
seiscentos e vinte um; zero duzentos e vinte e dois; zero seiscentos e trinta; zero
seiscentos e trinta e um; mil trezentos e sessenta e seis; dois mil trezentos e nove; dois
mil quinhentos e sessenta e nove; quatro mil e vinte; quatro mil e vinte e um; quatro mil
cento e cinco; quatro mil duzentos e quatro; quatro mil duzentos e vinte e três; quatro
mil duzentos e oitenta; quatro mil duzentos e noventa e três; quatro mil setecentos e
oitenta e oito; quatro mil oitocentos e sete; cinco mil seiscentos e quatro; seis mil
quatrocentos e cinco; seis mil seiscentos e cinquenta e sete; seis mil novecentos e vinte
e sete; sete mil oitocentos e quatro; oito mil seiscentos e quatro; oito mil oitocentos e
cinco; oito mil oitocentos e setenta e sete; nove mil e três; nove mil duzentos e quarenta
e dois; nove mil quatrocentos e cinco; nove mil oitocentos e dezoito; nove mil
oitocentos e vinte e sete; nove mil oitocentos e setenta e um; CS vinte e um e GAT zero
cinco; SERVIÇO EMISSOR NOVENTA E OITO: duzentos e sessenta e cinco;
quarenta e sete FP; quarenta e oito FP; quarenta e nove FP; cinquenta FP; cinquenta e
um FP; cinquenta e dois FP; cinquenta e três FP; cinquenta e quatro FP; cinquenta e
cinco FP; cinquenta e seis FP; cinquenta e oito FP; cinquenta e nove FP; sessenta FP;
sessenta e um FP; sessenta e dois FP; sessenta e três FP; seiscentos e cinquenta e três;
seiscentos e noventa e nove; oitocentos e noventa e um; novecentos e cinquenta e sete;
EA zero quatro; GAR; GCA; GCM; GFF; GIES; GJC; GJP; GMF; GMM; GNP; GPF;
GRC; GRM; LC noventa e sete; LC noventa e oito; MCJ três; RFB e UG zero quatro;
no valor total de sete milhões cento e setenta e quatro mil seiscentos e setenta e um
escudos.-----------------------------------------------------------------------------------------------REVISÃO ORÇAMENTAL-NÚMERO UM:--------------------------------------------------Presente a revisão Orçamental em epígrafe que acusa uma receita de dezanove milhões
setecentos e oitenta e quatro mil escudos a equilibrar igual despesa.------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta
revisão Orçamental e submetê-la a aprovação da Assembleia Municipal.------------------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. -------------------------102

Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta e apreciar os seguintes
assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES:----------------------------------Presente a revisão ao Plano de Actividades em epígrafe, no valor de onze milhões e
quinhentos mil escudos.----------------------------------------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta
revisão ao Plano de Actividades e submetê-la a aprovação da Assembleia Municipal.---AQUISIÇÃO DE UM TRACTOR COM RETOMA DO TRACTOR MARCA
“MASSEY FERGUSON”, MODELO MF 135:------------------------------------------------Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de catorze do mês em curso,
a propôr a adjudicação da aquisição de um tractor marca FIAT, modelo 70-56 (70
CVDIN), equipado com super redutor, à firma APOLINÁRIOS-MÁQUINAS
AGRÍCOLAS

E INDUSTRIAIS, LIMITADA, com sede na Zona Industrial de

Santarém, por ser aquela que apresenta melhores condições. Doc. n.º 7768. Proc. n.º D1-6-1.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e adjudicar o fornecimento
do referido tractor à empresa APOLINÁRIOS-MÁQUINAS AGRÍCOLAS

E

INDUSTRIAIS, LIMITADA, com sede na Zona Industrial de Santarém, pelo preço de
cinco milhões cento e quarenta mil e oitocentos escudos, ao qual foi deduzida a quantia
de um milhão novecentos e noventa mil e oitocentos escudos, respeitante à retoma de
um tractor marca “Massey Ferguson” modelo MF 135, sendo o preço final de três
milhões cento e cinquenta mil escudos. Os preços referidos incluem IVA à taxa legal
em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Informação de ANTÓNIO CARLOS BATISTA FILIPE OSÓRIO, residente na
Avenida Primeiro de Dezembro, número cinquenta e quatro, em Alpiarça, a apresentar
comprovativos de que em relação ao lote cento e quatro existe, efectivamente, um
projecto a decorrer. Informa que só após a realização do mesmo poderá iniciar as obras
respectivas. Doc. n.º 7080. Proc. n.º O-53.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de catorze do mês em curso, e informar o requerente que a Câmara concede mais
noventa dias para dar início às obras, a partir da data em que foi avisado.------------------CERTIDÕES:----------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de MAURÍCIO MATIAS JÚNIOR, proprietário de uma exploração de
suinicultura, sita na Gouxaria, em Alpiarça, a solicitar que lhe seja emitida certidão em
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como requereu, junto dos Serviços da Câmara Municipal, a respectiva licença das
instalações. Doc. n.º 5873. Proc. n.º C-6.--------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara
exarado no duplicado deste documento, em dezasseis do mês em curso, que autorizou a
emissão da certidão pretendida. Foi ainda deliberado dar um prazo de trinta dias ao
requerente para apresentar documentação necessária à conclusão do processo,
designadamente, pareceres da DRA, RAN e REN.---------------------------------------------RELATÓRIO DE ACIDENTE OCORRIDO DIA 01 DE MAIO DO ANO EM
CURSO-VIATURA AMS01 (RENAULT TRAFFIC):---------------------------------------Oficio com a referência oitenta e quatro barra noventa e nove, emanado do Corpo de
BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA, com sede na Rua dos Bombeiros e da
Música, em Alpiarça, a enviar o relatório de acidente da viatura AMS 01 (Renault
Traffic), ocorrido na EN n.º trezentos e sessenta e oito, no passado dia um de Maio.
Doc. n.º 7600. Proc. n.º B-2.-----------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar esta situação, ou seja, ratificar a solução
assumida pelo Corpo de Bombeiros de colocar a viatura a arranjar numa oficina do
concelho, sem que, previamente, tenham sido solicitadas propostas a outras empresas,
conforme a lei estipula. Foi ainda deliberado solicitar ao senhor Comandante dos
Bombeiros Municipais de Alpiarça, que informe qual o motivo que o levou a colocar a
ambulância naquela oficina.-----------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Proposta da vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de catorze do mês em curso, a
propor, face à informação prestada pelas professoras das Escolas deste concelho de que
existem cinquenta e seis alunos com necessidades de auxílio económico para adquirirem
material escolar, divididos pelos escalões A e B, que, para o ano lectivo de mil
novecentos e noventa e oito barra mil novecentos e noventa e nove, o subsídio a atribuir
seja de três mil e duzentos escudos, por aluno, para o escalão A, e dois mil e setecentos
escudos, por aluno, para o escalão B, num total de cento e setenta e um mil e setecentos
escudos.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida proposta. Foi ainda deliberado
solicitar ao Delegado Escolar que os próximos pedidos sejam feitos no início do ano
lectivo, o mais tardar até final de Novembro de cada ano.------------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta da vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de quinze do mês em curso,
para atribuição de uma gratificação, no valor de vinte e seis mil e quatrocentos escudos,
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a CLÁUDIA CRISTINA F. RODRIGUES, pela colaboração prestada durante e
realização da XI Feira do Vinho de Alpiarça/II Feira do Vinho do Ribatejo.--------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA ROTEIRO-CONCELHO DE ALPIARÇA 1999/2000:--------------------------Oficio de JORNAL DE ALPIARÇA, com sede na Rua Luis de Camões, número
sessenta e quatro, em Alpiarça, a solicitar, para efeitos de edição da Agenda RoteiroConcelho de Alpiarça mil novecentos e noventa e nove barra dois mil, um patrocínio de
noventa e cinco mil escudos com inserção até dez páginas, com informação da
autarquia. Doc. n.º 7761. Proc. n.º P-6.----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara vai patrocinar a iniciativa com um
subsídio de noventa e cinco mil escudos, incluindo a inserção até dez páginas, com
informação da autarquia.---------------------------------------------------------------------------PROJECTO-ARRANJO DA ÁREA EXTERIOR DO ESPAÇO FRONTAL DA
ASSOCIAÇÃO CULTURAL R RECREATIVA DO LUGAR URBANO DO FRADE
DE CIMA:-------------------------------------------------------------------------------------------Presente o projecto em epígrafe.------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar o referido projecto.-----------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE GARAGEM-LOTE F-3- DA RUA MAESTRO VIRGÍLIO
FORTUNATO

WENCESLAU

(URBANIZAÇÃO

DO

EUCALIPTAL),

EM

ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Carta de ANTÓNIO DUARTE GONÇALO DA CUNHA, residente na Rua Maestro
Virgílio Fortunato Wenceslau (Urbanização do Eucaliptal), lote F, casa três, em
Alpiarça, a solicitar que lhe seja facilitada a construção de uma garagem, na referida
morada, bem como lhe seja facilitada a obtenção do respectivo projecto. Doc. n.º 4160.
Proc. n.º O-26/2.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, fornecer o projecto-tipo existente no Gabinete Técnico de
Obras para a execução da garagem, à semelhança de situações anteriores.-----------------URBANIZAÇÃO DO SACADURA:------------------------------------------------------------Petição de ANTÓNIO ALBERTO MENDONÇA GAMITO, residente na Urbanização
do Sacadura, lote número trinta e cinco, em Alpiarça, a solicitar que lhe seja informado
qual a viabilidade de aquisição da área remanescente entre o limite do seu lote de
terreno e os passeios (cerca de cento e setenta metros quadrados), pelo preço de quatro
mil escudos o metro quadrado. Doc. n.º 7769.proc. n.º O-14.--------------------------------105

Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara mantém a deliberação tomada em
reunião de cinco de Maio findo.-------------------------------------------------------------------PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE FOGO DE ARTIFÍCIO PARA A FEIRA
“ALPIAGRA” E PARA A PASSAGEM DE ANO:-------------------------------------------Proposta da vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de quinze do mês em curso,
para que o fornecimento de fogo de artifício, para as comemorações da Alpiagra-Feira
Agrícola e Comercial de Alpiarça e para a Passagem de Ano, seja feita à empresa
JOAQUIM MACEDO E FILHOS, LIMITADA, com sede em Serrinha, Santão, Lixa,
por motivo de, em relação ao tempo e quantidade de foguetes a lançar, ser a empresa
que apresenta melhor preço, no montante de um milhão trezentos e sessenta mil
escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor.-------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar o andamento devido ao
processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------------------------ENQUADRAMENTO DE REFLORESTAÇÃO COM O PDM DE ALPIARÇA:-------Oficio de ACHAR-ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE CHARNECA, com
sede na Rua Direita de São Pedro, número cento e cinquenta e dois, em Chamusca, a
solicitar, em virtude de ser necessária a apresentação do enquadramento no PDM de
Alpiarça, do projecto de investimento ao abrigo do Regulamento (CEE) dois mil e
oitenta barra noventa e dois, do senhor Francisco Lopes Hilário, nas suas propriedades
denominadas “Várzea Larga” situadas em Alpiarça, com registos matriciais quarenta e
seis-DD, DD um, artigo quarenta e sete-DD,DD um e cinquenta e dois-DD,DD um,
respectivamente, que esta Câmara Municipal dê parecer em relação ao assunto. Doc. n.º
7244. Proc. n.º C-6.---------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de hoje e informar a requerente que não existe condicionalismo à pretensão de
arborizar a parcela dois com pinheiro bravo, enquanto que a arborização da parcela um
está sujeita aos condicionalismos da RAN e REN. Assim, para a parcela dois e no
referente à RAN, conforme alínea g) do número dois do artigo nono, do Decreto-Lei
número duzentos e setenta e quatro barra noventa e dois, de doze de Dezembro, será
necessário o parecer da CRRAN (Comissão Regional da Reserva Agrícola Nacional).
No referente à REN vigora, em caso de projecto aprovado ou autorizado pela DirecçãoGeral de Florestas, o regime de excepção definido em alínea b) do artigo número sexto,
do Decreto-Lei número noventa e três barra noventa, de dezanove de Março, pelo que
deverá o reconhecimento deste regime de excepção ser solicitado à CREN, fazendo,
para tal, prova de autorização desta operação de florestação autorizada ou aprovada pela
DGF.--------------------------------------------------------------------------------------------------106

EDITAL NÚMERO VINTE E SEIS/NOVENTA E NOVE-ALPIAGRA-FEIRA
AGRÍCOLA E COMERCIAL:--------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o teor do edital supra citado.---------------OBRAS DE INFRAESTRUTURAS EM LOTEAMENTO URBANO DE ARTUR
CARVALHO:---------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de quinze do mês em
curso, a informar que, relativamente ao assunto em epígrafe, a Câmara pode optar, em
caso de empreitada, pelo procedimento de concurso limitado sem apresentação de
candidaturas com convite a pelo menos cinco empresas, visto que o montante para a
realização das infraestruras referentes ao saneamento e pavimentação é inferior a
cinquenta milhões de escudos.--------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta
informação e proceder em conformidade, ou seja, abrir concurso limitado sem
apresentação de candidaturas.---------------------------------------------------------------------REGULAMENTO DO MERCADO DE FRUTAS DO CARRIL:---------------------------Presente o projecto de regulamento em epígrafe.-----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este projecto e submetê-lo a aprovação da
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS:-------------------------------------Presente a alteração à tabela de taxas e licenças em epígrafe.--------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida alteração e submetê-la a
aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------EMPREITADA-PISCINAS MUNICIPAIS-PISCINA COBERTA (CORPOS C e DLIMPOS) E ARRANJOS EXTERIORES (PARTE):------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, atendendo a que não foi apresentada quaisquer
reclamações, adjudicar a empreitada à empresa JOÃO SALVADOR, LIMITADA, com
sede na Rua dos Arcos , número sessenta e sete, em Tomar, pelo preço de cinquenta e
seis milhões oitocentos e vinte e nove mil setecentos e setenta e sete escudos, acrescido
de Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, sendo o prazo de
execução de cento e vinte dias (proposta condicionada). Foi ainda deliberado dar
andamento ao processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------PROJECTO PARA REMODELAÇÃO DA PISTA DE CICLISMO-ESTUDO
PRÉVIO:---------------------------------------------------------------------------------------------Presente o projecto em epígrafe.------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar o estudo prévio da pista de Ciclismo Municipal
de Alpiarça.------------------------------------------------------------------------------------------107

PROJECTO DE RENOVAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA E RESTAURO
DOS ELEMENTOS DETERIORADOS DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO
EUSTÁQUIO-ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------Presente o projecto em epígrafe.------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar o referido projecto e certificar que o edifício em
questão não se encontra classificado como monumento nacional.---------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram vinte e duas horas e quinze 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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