ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 1999 – NÚMERO QUARENTA E NOVE.Aos vinte e dois dias do mês de Setembro 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 oitenta e quatro, datado de vinte e um do mês em curso, que acusa um saldo
disponível de setenta e um milhões seiscentos e trinta e quatro mil duzentos e cinco
escudos e trinta centavos.--------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO:-------------------------------------------------------------Requerimento de MARLENE ATRACADO FAVAS, residente na Rua Joaquim
Magalhães, sem número, em Alpiarça, na qualidade de proprietária de um terreno sito
na mesma rua, a requerer o licenciamento das Operações de Loteamento e Obras de
Urbanização no referido terreno. Doc.n.º11024. Proc.nº 7/99--------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de nove do mês em curso, e informar a requerente que a pretensão é viável,
devendo, contudo, em termos processuais serem sanadas as situações nele referidas.----Requerimento de MARIA DE LURDES ESTEVÃO DA CONCEIÇÃO RUSSO DA
COSTA, residente na Rua Principal, sem número, em Frade de Baixo, Alpiarça, a
requerer a viabilidade de loteamento, na qualidade de proprietária de um terreno sito em
Frade de Baixo, Alpiarça. Doc. n.º10216. Proc.n.º5/99----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de nove do mês em curso, e informar a requerente que pelo facto de o prédio se
localizar em Área Urbana abrangida por Plano Director Municipal e delimitada como
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tal, a pretensão é viável, devendo, em termos processuais, serem sanadas as situações
nele referidas.----------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de COMÁRCIA, Lda , com sede na Rua Helena Félix, número setenta e
um D, Quinta do Texugo, Costa Caparica, na qualidade de sociedade proprietária de
uma parcela de terreno com área de dois mil trezentos e sessenta e quatro metros
quadrados, situada Rua Joaquim Pratas, sem número, em Alpiarça, vêm requerer a
viabilidade de loteamento urbano para o referido terreno. Doc.n.º10219. Proc.nº6/99----Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de nove do mês em curso, e informar a requerente que a pretensão é viável nas
condições nele referidas.---------------------------------------------------------------------------Requerimento de MÁRIO DE FARIA DA RAMA, residente na Rua Alberto Borges
número treze, em Alpiarça, na qualidade de proprietário, a requerer viabilidade de
loteamento num terreno sito na rua acima mencionada. Doc.n.º11391. Proc.n.º8/99------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de sete do mês em curso, e informar o requerente que pelo facto de o prédio se
localizar em Área Urbana abrangida pelo Plano de Urbanização e Plano Director
Municipal e estar superiormente delimitada, a pretensão é viável, devendo, em termos
processuais serem sanadas as situações nele referidas.----------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDOS DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO:-----------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de oito do mês em curso,
sobre a pretensão de viabilidade de construção de um prédio sito na área delimitada
pelas Ruas Silvestre Bernardo Lima; Comandante Fontoura da Costa e Joaquim
Monteiro Raposo, cujo proprietário é o senhor JOAQUIM AUGUSTO DOS SANTOS.
Proc.n.ºC-6.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, levar o assunto a uma próxima reunião com informação
completa.---------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de CARLOS ALBERTO FERREIRA PIRES, residente na Rua Manuel
Nunes Ferreira, número oitenta e cinco, em Alpiarça, a requerer relativamente ao
processo de obras número setenta e cinco barra noventa e nove, correspondente à
construção de um edifício de três pisos mais aproveitamento do sótão, situado na Rua
José Relvas, número oitenta e oito a noventa e dois, em Alpiarça, a reapreciação do
projecto de arquitectura. Doc.n.º6195. Proc.n.º 75/99.-----------------------------------------Deliberado, por maioria com três votos a favor e dois votos contra dos vereadores
Carlos Jorge Pereira e Isabel Coelho, informar que o processo foi reapreciado
favoravelmente.-------------------------------------------------------------------------------------2

VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA – RECUPERAÇÃO DE TIMOR LOROSAE:----------------------------------Proposta do Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA datada de dezasseis do mês em curso a
fazer apelo a todos os eleitos e funcionários para contribuirem, voluntariamente com um
dia do seu salário para ajudar a recuperação de Timor Lorosae. Proc. n.ºA-8 -------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.--------------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------VENDA DE UM PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL LOTE AQUATRO (QUARENTA E SEIS FOGOS), EM ALPIARÇA:------------------------------Deu-se início à hasta pública para a venda do prédio em epígrafe, conforme previsto no
edital número quarenta e dois barra noventa e nove, publicitado em seis do mês em
curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------Na praça apenas licitou a senhora LILLY DE FRANCE JÚLIA PAOLA LE COMTE
DA NÓBREGA GUILHERME, com residência na morada acima mencionada, com um
lanço de cem mil escudos, tendo o valor da arrematação atingido o montante de cinco
milhões e seiscentos mil escudos.-----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido prédio pelo
preço de cinco milhões e seiscentos mil escudos, nas condições anteriormente
previstas.---------------------------------------------------------------------------------------------VENDA DE UM PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL LOTE AOITO (QUARENTA E SEIS FOGOS), EM ALPIARÇA:------------------------------------Deu-se início à hasta pública para a venda do prédio em epígrafe, conforme previsto no
edital número quarenta e três barra noventa e nove, publicitado em seis do mês em
curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------Na praça apenas licitou a senhora LISETE COELHO DERQUE GLÓRIA, com
residência na morada acima mencionada, com um lanço de cem mil escudos, tendo o
valor da arrematação atingido o montante de cinco milhões e seiscentos mil escudos.---Delirado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido prédio pelo
preço de cinco milhões e seiscentos mil escudos, nas condições anteriormente
previstas.---------------------------------------------------------------------------------------------VENDA DE UM PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL LOTE DDOIS (QUARENTA E SEIS FOGOS), EM ALPIARÇA:------------------------------------Deu-se início à hasta pública para a venda do prédio em epígrafe, conforme previsto no
edital número quarenta e cinco barra noventa e nove, publicitado em seis do mês em
curso.-------------------------------------------------------------------------------------------------Na praça apenas licitou o senhor JOSÉ JOAQUIM DE JESUS ARRAIOLOS, com
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residência na morada acima mencionada, com um lanço de cem mil escudos, tendo o
valor da arrematação atingido o montante de quatro milhões e seiscentos mil escudos.--Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido prédio pelo
preço de quatro milhões e seiscentos mil escudos, nas condições anteriormente
previstas.---------------------------------------------------------------------------------------------VENDA DE UM PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL LOTE FQUATRO (QUARENTA E SEIS FOGOS), EM ALPIARÇA:------------------------------Deu-se início à hasta pública para a venda do prédio em epígrafe, conforme previsto no
edital número quarenta e cinco barra noventa e nove, publicitado em seis do mês em
curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------Na praça apenas licitou o senhor FERNANDO AUGUSTO ALVES BATISTA, com
residência na morada acima mencionada, com um lanço de cem mil escudos, tendo o
valor da arrematação atingido o montante de quatro milhões e seiscentos mil escudos.--Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido prédio pelo
preço de quatro milhões e seiscentos mil escudos, nas condições anteriormente
previstas.---------------------------------------------------------------------------------------------VENDA DE UM PRÉDIO SITO NA AVENIDA CARLOS RELVAS, EM
ALPIARÇA. LOTE NÚMERO ONZE:---------------------------------------------------------Deu-se início à hasta pública para a venda do prédio em epígrafe, conforme previsto no
edital número quarenta e seis barra noventa e nove, publicitado em seis do mês em
curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------Na praça apenas licitou a senhora MARGARIDA MARIA COELHO CRISTOVÃO,
com residência na Rua Maria Luisa Falcão, número quarenta e nove, em Alpiarça, com
um lanço de cem mil escudos, tendo o valor da arrematação atingido o montante de três
milhões e oitocentos e vinte mil escudos.--------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido prédio pelo
preço de três milhões oitocentos e vinte mil escudos, nas condições anteriormente
previstas.---------------------------------------------------------------------------------------------VENDA DE LOTES DE TERRENO SITOS NA RUA JOÃO MARIA DA COSTA,
EM ALPIARÇA, (LOTEAMENTO DE ARTUR CARVALHO E OUTRO):-------------Deliberado, por unanimidade, proceder à venda dos lotes de terreno, sitos na morada em
epígrafe, a seguir discriminados, conforme previsto no edital número cinquenta barra
noventa e nove, publicitado em vinte e oito do mês em curso:------------------------------Lote número vinte e dois, com a área de quatrocentos e noventa e um vírgula quarenta e
quatro metros quadrados; Lote número vinte e quatro, com a área de quinhentos e
noventa vírgula noventa e três metros quadrados; Lote número vinte e cinco com área
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de quatrocentos e sessenta e quatro vírgula zero um metros quadrados; Lote número
vinte e nove, com a área de quinhentos e vinte e sete vírgula noventa e três metros
quadrados; Lote número quarenta e um, com a área de quinhentos e quarenta vírgula
vinte e nove metros quadrados e Lote número quarenta e dois, com a área de seiscentos
e cinquenta e cinco vírgula vinte e oito metros quadrados, sendo a base de licitação de
dez mil escudos o metro quadrado e os lanços não inferiores a cem mil escudos.---------Carta de ANTÓNIO MANUEL PEREIRA FERREIRA, residente na Rua Maestro
Virgílio Fortunato Wenceslau, Bloco E, número um, em Alpiarça a manifestar o seu
interesse na compra da sua habitação sita na Rua acima indicada, Doc. nº11757, Proc. nº
O-26-2.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara vai publicitar a venda do prédio,
sendo a base de licitação de quatro milhões e quinhentos mil escudos e os lanços não
inferiores a cem mil escudos.-----------------------------------------------------------------Petição de ROSA DA CONCEIÇÃO COSTA F. AGOSTINHO, residente na Rua do
Nascente, números cinco e sete, em Alpiarça a pedir autorização para o cancelamento
da concessão do Espaço situado na Zona do Parque do Carril, a que se refere o Edital
número dezassete barra noventa e seis, publicitado em dezassete de Junho de 1996, por
motivos de saúde, a partir de finais de Setembro do ano em curso. Doc. nº11715,
Proc.nº R-4. -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a pretensão. Foi ainda deliberado que o Gabinete
Técnico de obras da Câmara estude uma solução arquitectónica para o local e logo que
esteja concluída levar o assunto a uma próxima reunião.--------------------------------------Ofício número sete mil oitocentos e noventa e três, de nove do mês em curso, da
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO SUBREGIÃO DE SANTARÉM a remeter, para apreciação, as escalas por turnos das
Farmácias do Concelho, para o ano dois mil. Doc. nº12048, Proc. nº PºA-4.--------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara concorda com as escalas
apresentadas de “serviço de turnos “ das Farmácias do Concelho.---------------------------Ofício número mil duzentos e sessenta e dois, de treze do mês em curso, do gabinete do
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA a apelar para a campanha
“RECONSTRUIR A ESPERANÇA – UMA CASA PARA TIMOR”.---------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara não tem disponibilidade
financeira para colaborar na iniciativa, devendo esta ser enquadrada a nível da
Alpiagra.----------------------------------------------------------------------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
cento e treze, datada de catorze do mês em curso, a sugerir que a contribuição deste
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Município na Resolução de Timor possa ter por base o valor de duzentos e cinquenta
mil escudos. Doc.n.º 12108 Proc.n.º A-8--------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara,
exarado no referido documento em quinze do mês em curso que aceitou a contribuição
do mencionado valor.-------------------------------------------------------------------------------ESTUDO URBANÍSTICO DE RECONVERSÃO NA ÁREA CENTRAL DE
ALPIARÇA :----------------------------------------------------------------------------------------Presente o estudo em epígrafe.--------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, submeter o referido estudo a discussão pública.------------LICENÇA DE REPLANTAÇÃO DE VINHA - NÚMERO OITOCENTOS E SEIS-----Deliberado, por unanimidade, proceder à venda do direito de replantação de vinha a que
se refere a licença número oitocentos e seis, concedida pelo IVV-INSTITUTO DA
VINHA E DO VINHO, válida até trinta e um de Agosto do ano de dois mil e dois, da
propriedade denominada “Pinhal da Torre”, com a área de trezentos e treze mil
novecentos e cinquenta e cinco metros quadrados, sita na freguesia e concelho de
Alpiarça sendo a base de licitação de quatrocentos e cinquenta mil escudos o hectare.
As propostas deverão ser apresentadas até ás dezassete horas do dia quinze do próximo
mês de Outubro. Caso haja mais de um interessado proceder-se-à à licitação verbal entre
os proponentes com base na proposta mais elevada, não sendo permitidos lanços
inferiores a cinco mil escudos.--------------------------------------------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e um do mês em
curso, para atribuição de uma gratificação a ANA ISABEL COUTINHO LAGARTO,
no valor de quarenta e cinco mil e novecentos escudos, a CLAÚDIA CRISTINA
FAVAS RODRIGUES, no valor de quarenta e cinco mil e novecentos escudos, a
MARIA JOÃO FREITAS S. COELHO PISCALHO, no valor de quarenta mil e
oitocentos escudos, a CATARINA ISABEL GRILO MILITÃO, no valor de setenta e
dois mil escudos, a TIAGO MOITA, no valor de trinta e cinco mil e setecentos escudos
e a FRANCISCO JOSÉ PAIS FERREIRA, no valor de sessenta e cinco mil e cem
escudos, pelo trabalho prestado na ALPIAGRA/99 e de acordo com o número de horas
disponibilizadas.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento das
referidas quantias.-----------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e um do mês em
curso, para atribuição de uma gratificação a ROSA ISABEL MALACHO DA RAMA
DO CÉU, no valor de cento e cinco mil e setecentos escudos, pela colaboração prestada
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no Museu Etnográfico, no registo fotográfico e na distribuição de cartazes da
Alpiagra/99.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------PLANO DE ACTIVIDADES:--------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES - NÚMERO QUATRO:---------------Presente a alteração ao plano de actividades em epígrafe, no valor de oito milhões e
quinhentos mil escudos.---------------------------------------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.--------------ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - NÚMERO SEIS:------------------------------------------Presente a alteração orçamental em epígrafe que acusa uma receita de dezassete milhões
de escudos, a equilibrar igual despesa.-----------------------------------------------------------Depois de aprovada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.---------------REQUISIÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------------Foram autorizadas as requisições com os seguintes números:- SERVIÇO EMISSOR
ZERO UM: cento e vinte e nove; trezentos e catorze; quinhentos e dezassete; oitocentos
e sessenta e quatro; novecentos e seis; novecentos e dez; novecentos e dezasseis;
novecentos e vinte e quatro; novecentos e quarenta; novecentos e quarenta e um
novecentos e quarenta e seis; novecentos e cinquenta e dois; novecentos e sessenta e
cinco; novecentos e setenta e um; do novecentos e oitenta e um ao novecentos e oitenta
e oito; novecentos e noventa e nove; mil e dois; mil e vinte; mil e vinte e um; mil e
cinquenta e um; mil e setenta e quatro; mil cento e trinta; mil cento e quarenta e oito;
mil cento e cinquenta e dois; mil cento e sessenta e quatro; mil cento e setenta e quatro;
mil cento e setenta e seis; mil cento e setenta e sete; mil cento e oitenta e sete; mil cento
e noventa e um; mil cento e noventa e seis; mil cento e noventa e nove; mil duzentos e
um; mil duzentos e cinco; mil duzentos e sete; mil duzentos e oito; do mil duzentos e
quinze ao mil duzentos e dezoito; mil duzentos e vinte; mil duzentos e vinte e um; mil
duzentos e vinte e quatro; mil duzentos e vinte e sete; mil trezentos e trinta e um; mil
trezentos e trinta e oito; mil trezentos e trinta e nove; mil trezentos e cinquenta e sete;
mil trezentos e cinquenta e nove; mil trezentos e sessenta; mil trezentos e sessenta e
oito; mil trezentos e setenta e três; mil trezentos e setenta e cinco; mil trezentos e
oitenta; mil trezentos e oitenta e quatro; mil trezentos e oitenta e sete; mil trezentos e
oitenta e oito; mil trezentos e noventa e um; mil trezentos e noventa e sete; mil trezentos
e noventa e oito; mil quatrocentos e um; mil quatrocentos e dois; do mil quatrocentos e
seis ao mil quatrocentos e doze; mil quatrocentos e quinze; mil quatrocentos e
dezassete; mil quatrocentos e vinte e três; mil quatrocentos e vinte e quatro; do mil
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quatrocentos e vinte e seis ao mil quatrocentos e vinte e nove; do mil quatrocentos e
trinta e um ao mil quatrocentos e cinquenta e dois, com excepção do número mil
quatrocentos e trinta e seis; mil quatrocentos e cinquenta e cinco; mil quatrocentos e
sessenta; mil quatrocentos e sessenta e dois; mil quatrocentos e sessenta e três; mil
quatrocentos e sessenta e cinco; mil quatrocentos e setenta e dois; mil quatrocentos e
setenta e três; mil quatrocentos e setenta e sete; mil quatrocentos e oitenta e três; do mil
quatrocentos e oitenta e cinco ao mil quatrocentos e oitenta e oito, com excepção do mil
quatrocentos e oitenta e sete; mil quatrocentos e noventa e sete; mil quatrocentos e
noventa e oito; SERVIÇO EMISSOR ZERO DOIS: trezentos e dezanove; trezentos e
quarenta e oito; do quatrocentos e um ao quatrocentos quarenta e sete, com excepção
dos números quatrocentos e onze, quatrocentos e dezasseis, quatrocentos e vinte,
quatrocentos e trinta, quatrocentos e quarenta e dois, quatrocentos e quarenta e três e
quatrocentos e quarenta e cinco; SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: zero um;
cinquenta e seis; zero zero sete; zero trinta e seis; zero cinquenta e dois; cento e um;
quatrocentos e cinquenta; oitocentos e quatro; oitocentos e quarenta e nove; C+S; zero
zero setenta e seis; zero cento e oitenta e seis; zero duzentos e quarenta e dois, zero
duzentos e noventa ; zero quinhentos e oito; zero seiscentos e um; zero seiscentos e
vinte e um; zero setecentos e vinte e quatro; zero novecentos e oitenta e um; mil cento e
cinquenta e quatro; mil duzentos e trinta e sete; mil seiscentos e cinquenta e quatro; mil
setecentos e dezasseis; mil novecentos e quarenta nove; dois mil cento e três; dois mil
cento e seis; dois mil cento e oito; dois mil novecentos e noventa e um; três mil
seiscentos e cinquenta; três mil setecentos e oito; três mil setecentos e setenta e dois;
três mil oitocentos e sessenta e quatro; quatro mil quinhentos e sessenta; seis mil
quinhentos e oito; sete mil trezentos e setenta e oito; sete mil quatrocentos e um; sete
mil quatrocentos e dezassete; nove mil setecentos e oito; nove mil e novecentos; dez mil
quinhentos e quarenta e nove; trinta e três mil e trinta e dois; noventa mil quinhentos e
oito; SERVIÇO EMISSOR NOVENTA E OITO: zero zero vinte e três; zero zero
quarenta; zero três mil duzentos e quarenta e quatro; zero três mil duzentos e cinquenta
e cinco; zero setenta; mil e três barra noventa e nove; cem FP; cento e oito barra
noventa e nove; cento e nove barra noventa e nove; doze mil cento e cinquenta e sete;
mil setecentos e nove; cento e setenta e sete; três mil seiscentos e trinta e um; cinco mil
quatrocentos e cinquenta e seis; cinco mil quinhentos e seis; sete mil duzentos e quatro;
sete mil trezentos e vinte e um; oitocentos e seis; nove mil cento e sessenta e um;
noventa e dois FP; novecentos e noventa mil setecentos e vinte e um; noventa e nove
FP; CGA oitenta e um; EA zero seis; EA zero sete; EA seiscentos e noventa e nove;
EMP zero nove; FMG zero nove; GMG; GOTLA; GOTLCC; GOTLCM; GOTLS; GRI;
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IP zero cinco; MC zero oito; MG; OTLA; OTLCC; OTLCM; OTLS; RI; SAC; SAG;
SC zero oito; SPI; UG zero seis; UG zero sete; UG seiscentos e noventa e nove; no
valor total sessenta e um milhões quatrocentos e vinte e seis mil cento e oitenta
escudos.-----------------------------------------------------------------------------------------------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 a apreciar os seguintes
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA

DE

LOUVOR

A

FUNCIONÁRIOS

DA

CÂMARA

QUE

PARTICIPARAM EM ACTIVIDADES DA ALPIAGRA/99:-------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e dois do mês em
curso, a propor a atribuição de um louvor a todos os funcionários da Câmara que,
participaram nas múltiplas actividades da Alpiagra /99. Proc.n.º A-8 ----------------------Deliberado por unanimidade, concordar com esta proposta/louvor, publicitando-a junto
dos funcionários da Câmara e com conhecimento à ASSEMBLEIA MUNICIPAL.------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e um do mês em
curso, para atribuição de uma gratificação a MARIA REGINA PESTANA
COUTINHO, no valor de setenta e cinco mil e cinquenta escudos, pelos serviços
prestados a esta Câmara Municipal durante o mês de Junho último.------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e um do mês em
curso, para atribuição de um gratificação a CATARINA ISABEL DA SILVA
ANTUNES, no valor de setenta e cinco mil e cinquenta escudos, pelos serviços
prestados a esta Câmara Municipal durante o mês de Junho último.------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e um do mês em
curso, para atribuição de uma gratificação a CATARINA ISABEL GRILO MILITÃO,
no valor de dez mil e quinhentos escudos, que correspondente ao pagamento de
dezassete horas e trinta minutos, a seiscentos escudos/hora, pela colaboração prestada
na elaboração de relatórios dos projectos OTL e ATL/99.------------------------------------9

Deliberado por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:----------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e um do mês em
curso, para atribuição de um subsídio à Sociedade Filarmónica Alpiarcense “Primeiro
de Dezembro”, no valor de cem mil escudos, para fazer face às despesas de organização
do PRIMEIRO PASSEIO TODO - O - TERRENO ALPIAGRA/99.-----------------------Deliberado, por unanimidade concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SEGURANÇA DA CASA MUSEU
DOS PATUDOS:-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara exarado
em vinte e um do mês em curso, no ofício registado sob o número doze mil trezentos e
noventa e dois –A, em vinte do mês em curso, que autorizou a celebração do contrato de
prestação de serviços, no âmbito de segurança da Casa Museu dos Patudos com a
empresa SOSP – Serviço Operacional de Segurança Privada, Limitada, sita na Rua
Miguel Bombarda, número cinquenta, em Almeirim, no período que medeia entre o
termo do contrato da empresa PROSEGUR- Companhia de Segurança, Limitada, com
sede em Rua Joly Braga Santos Lote F, rés-do-chão, em Lisboa, e o da futura empresa,
logo que os serviços lhe sejam adjudicados, uma vez que o concurso está neste
momento a decorrer. A prestação de serviços refere-se a um vigilante, no período de
dezoito de Setembro a dezoito de Outubro do ano em curso, das dezassete às nove horas
sendo, o seu valor de quinhentos e vinte e cinco mil escudos. Proc.n.ºL-4 -----------------FORNECIMENTO CONTÍNUO DE NOVE MIL TONELADAS DE MASSAS
BETUMINOSAS:-----------------------------------------------------------------------------------Atendendo a que não foram apresentadas quaisquer reclamações, foi deliberado, por
unanimidade, adjudicar o fornecimento em epígrafe à empresa CONSTRUTORA DO
LENA, SA, com sede em Quinta da Sardinha, freguesia da Santa Catarina da Serra,
concelho de Leiria, pelo preço de trinta e quatro milhões e dois mil escudos, acrescido
do Imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. Foi ainda deliberado
autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgar o respectivo contrato, bem como
aprovar a sua minuta. Proc. n.ºD-1/6/1-----------------------------------------------------------EXECUÇÃO

DA

EMPREITADA

“

REABILITAÇÃO

DE

PAVIMENTOS

BETUMINOSOS ”- ARRUAMENTOS DE ALPIARÇA:------------------------------------Atendendo a que não foram apresentadas quaisquer reclamações, foi deliberado, por
unanimidade, adjudicar a empreitada à empresa CONSTRUTORA DO LENA, SA, com
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sede em Quinta da Sardinha, freguesia da Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria,
pelo preço de dezasseis milhões, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e
cinco escudos, acrescido do Imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.
Foi ainda deliberado autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgar o respectivo
contrato, bem como aprovar a sua minuta. Proc. n.º D-1/6/1---------------------------------PROPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIFERENTES RAMOS DE
SEGUROS:------------------------------------------------------------------------------------------Proposta do Sr Presidente da Câmara, datada de hoje, propondo a abertura de um
Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas para prestação de serviços nos
diferentes ramos de seguros. Proc.n.º S-1-1-----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder à abertura do
referido concurso nos termos da legislação em vigor.-----------------------------------------PROPOSTA RECTIFICATIVA – CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO (CCTV) –
PARA A CASA - MUSEU DOS PATUDOS ( RATIFICAÇÃO):--------------------------Proposta apresentada pela Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de dezassete do
mês em curso, no sentido de rectificar a deliberação tomada em reunião de oito do
mesmo mês, para que a adjudicação dos serviços passe a ser feita à empresa
“SECURITAS” com sede na Avenida 25 de Abril (Edifício Securitas) em Linda a Velha
em virtude de a empresa “GRUPO 8”, com sede na Avenida Estados Unidos da
América, número vinte e três, primeiro andar, Direito, em Lisboa, a quem foi
inicialmente feita a adjudicação, ter alegado, através de fax, após aquela, que houve um
erro nos valores apresentados nas propostas.----------------------------------------------------Assim, e face à urgência de se proceder à instalação do sistema, com vista a garantir a
segurança na CASA – MUSEU, foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta
proposta de ratificação de adjudicação à mencionada empresa “SECURITAS”, pelo
valor de cinco milhões, seiscentos e oitenta e oito mil quatrocentos e vinte e três
escudos, que inclui o Imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. Foi
ainda deliberado, dar poderes à Vereadora GABRIELA COUTINHO para verificar a
situação das câmaras de Televisão.---------------------------------------------------------------PROPOSTA PARA RECONSTRUÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DAS CONDIÇÕES
DE VIDA PARA AS FAMÍLIAS TIMORENSES - UMA CASA PARA TIMOR:------Proposta dos Vereadores da CDU, senhores ISABEL COELHO E CARLOS JORGE
PEREIRA, a propôr que a Câmara Municipal de Alpiarça apele e sensibilize os Agentes
Económicos do concelho, em especial os construtores cívis, no sentido de poderem
contribuir com meios materiais e/ou financeiros, de modo a que a reconstrução em
Timor Lorosae seja efectuada o mais rapidamente possível.----------------------------------11

Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta. Foi ainda, deliberado
publicitá-la nos jornais “ Voz de Alpiarça” e “Jornal de Alpiarça”.-------------------------ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO A ALUNOS DA ESCOLA EB 2,3/S DE JOSÉ RELVAS
DE ALPIARÇA:------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a Vereadora ISABEL COELHO para questionar o senhor Presidente da
Câmara, no seguimento da reunião realizada em sete de Julhodo ano em curso, sobre
qual a contribuição para oferecer aos alunos que se evidenciaram dentro da comunidade
escolar, cuja entrega deveria efectuar-se na segunda semana de Novembro próximo.----O senhor Presidente da Câmara referiu que não estava de acordo que a contribuição
fosse monetária, sugeriu a oferta de um estojo gravado com os nomes, as idades e o ano
lectivo dos alunos.----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta sugestão, ficando a Vereadora Isabel
Coelho de elaborar uma lista com os nomes e idades dos alunos.----------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram vinte e duas 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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