ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 1999 – NÚMERO CINQUENTA.------------Aos oito dias do mês de Outubro 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 quinze 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 quatro, datado de sete do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
cinquenta e três milhões trezentos e oitenta e um mil oitocentos e dezassete escudos e
trinta centavos.---------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDOS DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO:-----------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de trinta de Setembro do
ano 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.º C- 6 ---------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria com três votos a favor e dois votos contra dos Vereadores
Carlos Jorge Pereira e Isabel Coelho, concordar com a referida informação e informar o
requerente.-----------------------------------------------------------------------------------------CERTIDÕES:----------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUÇÃO DO MOUCHÃO
DO INGLÊS, CRL, com sede na Rua José Relvas, número duzentos e dez, em Alpiarça,
a requerer que lhe seja certificado se há algum inconveniente em desanexar uma área de
oito mil novecentos e oitenta e cinco metros quadrados do prédio rústico com a área de
dezassete mil seiscentos e setenta e dois hectares e anexá-los ao prédio confinante,
urbano, para ampliação do logradouro. Doc.n.º 12148. Proc. n.º C - 6 ---------------------1

Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos serviços Técnicos de Obras,
datado de vinte e oito de Setembro findo, e proceder em conformidade. ------------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, E DESINFESTAÇÃO:------------------------Proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de vinte e sete do mês findo, para
adjudicação de serviços de desratização, desbaratização e desinfestação a efectuar no
concelho de Alpiarça, nomeadamente nos esgotos, Mercado Municipal, Barragem dos
Patudos, Parque Ecológico, lixeira e outros pequenos espaços, à empresa Finipraga,
Sociedade de Desinfestação Limitada, com sede em Travessa S. Silvestre, número vinte
e seis, rés-do-chão, em Santarém, no montante de quinhentos e cinquenta e cinco mil
setecentos e cinquenta escudos, com o Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal
em vigor incluído. Doc. n.ºs 8841, 8958 e 9241. Proc. n.ºD-1/6/1 --------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder à adjudicação
dos serviços em questão à referida empresa, por ter apresentado o melhor preço.---------Foi ainda deliberado, dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.------------ANÁLISE DE PROPOSTAS PARA “CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE
UM LOTE DE TERRENO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA
UNIDADE HOTELEIRA”:-----------------------------------------------------------------------Informação/ Proposta do adjunto do senhor Presidente da Câmara, Sr. JOSÉ CARLOS
FERREIRINHA, datada de vinte e três do mês findo, a dar conhecimento de que a
adjudicação da concessão em epígrafe deverá recair sobre a proposta do concorrente
“M3 – Mais Três”, Limitada, uma vez que a mesma se apresenta como economicamente
mais vantajosa. Proc. n.º O-47 --------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta
informação/ proposta e dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.---------ANÁLISE DE PROPOSTAS PARA “CONCURSO DE CONCESSÃO EM REGIME
DE ALUGUER DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO DE
ALPIARÇA”:----------------------------------------------------------------------------------------Informação/ Proposta do adjunto do senhor Presidente da Câmara, Sr. JOSÉ CARLOS
FERREIRINHA, datada de vinte e três do mês findo, a dar conhecimento de que a
adjudicação da concessão em epígrafe deverá recair sobre a proposta do concorrente
“NEDI”, Limitada, uma vez que a mesma refere que aceita todas as condições expressas
no concurso. Proc. n.º O - 47 ---------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta/ informação e dar
andamento ao processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------FORNECIMENTO DE UM GERADOR:-------------------------------------------------------2

Proposta do Sr. Presidente da Câmara para aquisição de um gerador modelo “DEUTZ
BF4M1013EC 101 Kva Estático” , pelo preço de dois milhões oitocentos e seis mil
quinhentos e quarenta escudos com Imposto sobre o Valor Acrescentado incluído, à
empresa SILGAR, SILVA GOMES & ABREU, LIMITADA, com sede na rua do
Matadouro Regional, números quarenta e quarenta A, Zona Industrial, em Santarém,
por ser esta que oferece melhores garantias para os serviços que se pretendem. Doc. n.ºs
9664, 9665, 9752. Proc. n.º D-1/6/1 -------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e adjudicar o fornecimento
do gerador “DEUTZ BF4M1013EC 101 Kva Estático” à referida empresa, pelas razões
referidas. Foi ainda deliberado dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício de ACHAR – ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE CHARNECA, datado
de doze de Julho findo, a solicitar parecer, em virtude de ser necessário a apresentação
do enquadramento do PDM de Alpiarça do projecto de investimento ao abrigo do
PAMAF- Medida 3 – PDF, do Sr. Pedro Maria de Sousa e Holstein de Mello, na sua
propriedade denominada “Herdade do Vale da Lama”, situada em Alpiarça, sobre a
rearborização com eucalipto e beneficiação de montado de sobro, respectivamente nas
parcelas um, dois e três do referido terreno. Doc. n.º 9694. Proc. n.º C-6 ------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de vinte e oito de Setembro findo e autorizar a pretensão.------------------------------------Ofício de ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÕES DE ALPIARÇA, com sede na Rua
José Relvas, número duzentos e cinquenta e um, primeiro andar frente, em Alpiarça a
solicitar ao Senhor Presidente da Câmara que lhe seja passada declaração de Utilidade
Concelhia. Doc. n.º12849. Proc. n.º A-8 --------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, passar a declaração solicitada pelo facto de ser um
organismo de interesse para o concelho.---------------------------------------------------------CAMINHO ENTRE OS LUGARES GOUXARIA E FRADE DE BAIXO:---------------Presente um abaixo-assinado das populações dos lugares de Gouxaria e Frade de Baixo,
manifestando o seu desagrado pelo desejo manifestado pelo Sr. Joaquim de Oliveira de
encerrar mais um dos caminhos que permitem a ligação entre as duas povoações. Doc.
n.º 12554. Proc. n.º R-4.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este abaixo-assinado e comunicar esta
situação ao proprietário do terreno em questão, Sr. Joaquim de Oliveira. Foi ainda
deliberado fazer escritura de justificação notarial para fins de registo predial do terreno
em questão, com base em usucapião.-------------------------------------------------------------3

GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta do vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de trinta de Setembro findo, para
atribuição de uma gratificação ao Sr. FERNANDO PINTO ALCANENA, no valor de
cinquenta mil escudos, pela marcação do campo de futebol, para a realização de jogos
durante a época de 1999/2000. -------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------REQUISIÇÕES:------------------------------------------------------------------------------------Foram autorizadas as requisições com os seguintes números:- SERVIÇO EMISSOR
ZERO UM: oitenta e um; oitocentos e oitenta e um; novecentos e dezassete; novecentos
e trinta e oito; novecentos e setenta e dois; novecentos e setenta e sete; novecentos e
noventa e oito; mil e oito; mil cento e quatro; mil cento e cinquenta e nove; mil cento e
setenta e cinco; mil trezentos e cinquenta e três; mil quatrocentos e três; mil
quatrocentos quatro; mil quatrocentos e catorze; mil quatrocentos e dezanove; mil
quatrocentos e vinte e dois; mil quatrocentos e cinquenta e sete; mil quatrocentos e
sessenta e um; mil quatrocentos e sessenta e quatro; mil quatrocentos e sessenta e nove;
mil quatrocentos e setenta e um; mil quatrocentos e setenta e seis; mil quatrocentos e
setenta e oito; mil quatrocentos e oitenta e quatro; mil quatrocentos e oitenta e sete; mil
quatrocentos e noventa; mil quatrocentos e noventa e dois; mil quinhentos e um; mil
quinhentos e três; mil quinhentos e cinco; mil quinhentos e seis; mil quinhentos e oito
mil quinhentos e nove; do mil quinhentos e doze ao mil quinhentos e dezasseis; mil
quinhentos e vinte e um; do mil quinhentos e vinte e sete ao mil quinhentos e cinquenta,
com excepção dos números mil quinhentos e trinta três, mil quinhentos e trinta e cinco
mil quinhentos e trinta e sete, mil quinhentos e quarenta e um, mil quinhentos e
quarenta e dois; mil quinhentos e noventa e quatro; SERVIÇO EMISSOR ZERO DOIS:
trezentos e cinquenta quatro; trezentos e setenta e cinco; quatrocentos e vinte;
quatrocentos e quarenta e dois; quatrocentos e quarenta e nove; quatrocentos e trinta A
SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: zero duzentos e vinte e nove; dois mil
novecentos e trinta e sete; três mil quinhentos e trinta; três mil novecentos e noventa e
cinco; quatro mil trezentos e cinco; cinco mil e trinta e cinco; seis mil trezentos e
sessenta e oito; do sete mil quatrocentos e quarenta e seis ao sete mil quatrocentos e
sessenta e cinco, com excepção do sete mil quatrocentos e cinquenta e três e do sete mil
quatrocentos e sessenta ; SERVIÇO EMISSOR NOVENTA E OITO: zero novecentos e
quinze; dois mil quatrocentos e noventa e quatro; três mil trezentos e cinquenta e quatro;
três mil quatrocentos e dois; quinhentos milhões, setecentos e vinte e três mil setecentos
e setenta; AGO nove; AL; BO nove F; CA; CFR; CM; CMA; DRV um; FF; FPS
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noventa e um; FPS noventa e dois; FPS noventa e três; FPS noventa e quatro; FPS
noventa e cinco; FPS noventa e seis; FPS noventa e sete; FPS noventa e oito; MO nove;
MJP; MTT; RC; RIM; TM.------------------------------------------------------------------------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: ---------------------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS :---------------------------------------------------------------------------------Requerimento de JORGE MANUEL PEREIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO, VITOR
JOSÉ PEREIRA MADEIRA e HERMANO MARTINS, com domicílio na praceta
Jornal Praia do Sol, número dezassete, segundo andar esquerdo, na Costa da Caparica,
proprietários de uma parcela de terreno denominada Casal dos Gagos, situada em
Alpiarça na Rua José Relvas, a requerer a aprovação do projecto de loteamento urbano
para o referido terreno. Doc. n º 6132. Proc. n.º 3/99 -----------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Carlos Jorge Pereira e Isabel Coelho, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de
Obras, datado de vinte e um de Setembro findo e proceder em conformidade.------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do Sr. Presidente da Câmara, datada de sete do mês em curso, para expressar o
reconhecimento, por parte da Câmara Municipal, ao Sr. Fernando Jacinto de Jesus
Ferreira, Capitão da Guarda Nacional Republicana, pelo profissionalismo que
demonstrou no exercício das funções que agora cessaram. Proc. n.º A-8 ------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar conhecimento ao Sr.
Capitão Ferreira. Foi ainda deliberado dar conhecimento deste assunto ao Sr. Ministro
da Administração Interna.--------------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE SERVIDOR E COMPUTADORES PARA SUBSTITUIÇÃO DO
ANTIGO SISTEMA INFORMÁTICO :---------------------------------------------------------Proposta do Sr. Presidente da Câmara, datada de sete do mês em curso, para que a
substituição do antigo sistema informático, seja adjudicado, à firma CIL – Centro de
Informática, Limitada, com sede na Avenida Carolina Michaelis, número dezasseis A,
em Linda-A-Velha, no valor de três milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e
oitenta escudos acrescido de Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.
Doc. n.º 10862. Proc. n.º D-1/6/1 ----------------------------------------------------------------5

Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE (INFORMIX) PARA CORRER NO NOVO
SISTEMA INFORMÁTICO: ---------------------------------------------------------------------Proposta do Sr. Presidente da Câmara, datada de sete do mês em curso, para
fornecimento de software de Base para correr as aplicações da AIRC, Associação de
Informática da Região Centro, com sede no Estádio Municipal, S José, em Coimbra a
instalar no novo sistema informático, no valor de oitocentos e trinta e seis mil escudos
acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor. Doc. n.º 12480.
Proc. n.º I -3 -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE REDE ESTRUTURADA PARA DADOS E
TELEFONES, PARA O EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO:----------------------Proposta do Sr. Presidente da Câmara, datada de sete do mês em curso, para
fornecimento e montagem da rede Estruturada para dados e telefones, para o edifício
dos Paços do Concelho, a propôr a aquisição do referido equipamento à firma CILCentro de Informática, Limitada, com sede na Avenida Carolina Michaelis, número
dezasseis A, em Linda-A-Velha, no valor de dois milhões, trezentos e setenta e três mil,
setecentos e cinquenta escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa
legal em vigor. Doc. n.º 11356. Proc. n.º I - 3 --------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------------------------“EMPREITADA DE INFRAESTRUTURAÇÃO DA ZONA FRONTAL AO
CEMITÉRIO”: --------------------------------------------------------------------------------------ANÁLISE DE PROPOSTAS: --------------------------------------------------------------------Presente informação do adjunto do senhor Presidente da Câmara, Sr. JOSÉ CARLOS
FERREIRINHA, sobre a análise das propostas para a empreitada em epígrafe. Proc. n.º
O-72. -------------------------------------------------------------------------------------------------Atendendo a que não foi apresentada qualquer reclamação, foi deliberado, por
unanimidade, adjudicar a empreitada à empresa “Calcetal - Pavimentos, Limitada”,
pelo preço de quinze milhões, novecentos e vinte e três mil quinhentos e quarenta
escudos acrescido do Imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. Foi
ainda deliberado dar conhecimento à outra empresa concorrente desta tomada de
posição e dar andamento ao processo.------------------------------------------------------------6

PROJECTO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNÍCIPES DA LEZÍRIA DO TEJO - FUNDO
DE CAPITAL LOCAL COM FINALIDADE SOCIAL:--------------------------------------Ofício da ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO, número
novecentos e cinquenta e cinco, datado de nove do mês findo, a informar que o
Conselho de Administração da Associação deliberou, por unanimidade, participar com a
quantia de mil contos no projecto em epígrafe, de iniciativa do Nersant. Doc. n º 13053.
Proc. n .º A-8-1-8 -----------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento à
Assembleia Municipal de Alpiarça.--------------------------------------------------------------VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA FADISTA AMÁLIA RODRIGUES:-Foi apresentado pelo senhor PRESIDENTE DA CÂMARA um voto de pesar no sentido
de que a Câmara Municipal de Alpiarça se associe à onda de consternação nacional e
manifeste o seu sentido pesar pelo falecimento da fadista AMÁLIA RODRIGUES, que
soube ser o máximo denominador comum do orgulho nacional.-----------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar este voto de pesar.------------------------------------PARECER JURÍDICO SOBRE RECLAMAÇÃO APRESENTADA PELO MUNÍCIPE
SÉRGIO PAULO FELICIANO – PRÉDIO SITO NA RUA DUARTE GOVERNO, EM
ALPIARÇA :----------------------------------------------------------------------------------------Ofício da Consultora Jurídica da Câmara, datado de hoje, a dar parecer sobre uma
reclamação do munícipe SÉRGIO PAULO FELICIANO, relativamente ao processo de
obras, número setenta e seis barra noventa e nove, a propósito de uma janela do prédio
onde reside, sito na rua Duarte Governo, em Alpiarça. Doc. n.º13155. Proc. n.º R-4-----Deliberado, por unanimidade, face ao parecer da Consultora Jurídica bem como ao
parecer do Engenheiro Vaz Portugal de Sousa, datado de vinte e nove do mês findo,
deferir o pedido da Empresa V.V.- Construções, Limitada, processo setenta e seis barra
noventa e nove e informar o reclamante desta resolução.-------------------------------------ATENDIMENTO DE MUNÍCIPES:-------------------------------------------------------------Esteve presente o munícipe FERNANDO LOPES FARIA SARDINHEIRO, residente
na Rua Dr. Raúl José das Neves, número cinquenta e dois, em Alpiarça, a alertar o
senhor Presidente da Câmara a propósito de uma situação de possível ilegalidade,
relativamente a um processo de loteamento a levar a efeito na Rua Alberto Borges, em
Alpiarça, pelo seu sobrinho Mário de Faria da Rama.-----------------------------------------O senhor Presidente da Câmara informou que a operação do loteamento em questão só
será legalizada pela Câmara desde que seja apresentada prova completa da titularidade
do terreno proposto.--------------------------------------------------------------------------------7

O mesmo munícipe apresentou ainda uma reclamação verbal sobre a falta de iluminação
na Rua Dr. Raúl José das Neves, em Alpiarça.-------------------------------------------------Tomou-se conhecimento, tendo o Vereador José João Pais informado que iria tratar do
assunto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram dezassete horas, 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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