ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 1999 – NÚMERO CINQUENTA E UM.----Aos dezoito 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 e Isabel Maria Fernandes da Silva
Coelho, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------Foi justificado a falta da Vereadora Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva
Coutinho.---------------------------------------------------------------------------------------------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
duzentos, datado de quinze do mês em curso, que acusa um saldo disponível de noventa
e quatro milhões trezentos e setenta e sete mil setecentos e cinquenta e seis escudos e
três centavos.-----------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO:-------------------------------------------------------------Parecer dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datado de catorze do mês em curso,
sobre a operação de loteamento de MÁRIO DE FARIA DA RAMA residente na Rua
Alberto Borges, número treze, em Alpiarça. Proc.n.º8/99. -----------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido parecer dos Serviços Técnicos
de Obras e proceder em conformidade ----------------------------------------------------------Parecer dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datado de catorze do mês em curso,
sobre a operação de loteamento de MARIA DE LURDES ESTEVÃO DA
CONCEIÇÃO RUSSO DA COSTA, residente na Rua Principal, sem número, em Frade
de Baixo, Alpiarça. Proc.n.º5/99. -----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido parecer dos Serviços Técnicos
de Obras e deferir o processo com as condicionantes de infra-estruturas tal como
referidas em Memória Descritiva anexa ao processo. ------------------------------------------
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Parecer dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datado de catorze do mês em curso,
sobre a operação de loteamento de MARLENE ATRACADO FAVAS, residente na Rua
Joaquim Magalhães, sem número, em Alpiarça. Proc.n.º7/99.-------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido parecer dos Serviços Técnicos
de Obras e deferir o processo com as condicionantes de infra-estruturas tal como
referidas em Memória Descritiva anexa ao processo.------------------------------------------CERTIDÕES:----------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE VIABILIDADE PARA ABERTURA DE UM ESTABELECIMENTO
COMERCIAL NA RUA SILVESTRE BERNARDO LIMA, NÚMERO CENTO E
SESSENTA E QUATRO, EM ALPIARÇA:----------------------------------------------------Requerimento de ANA MARIA DO CÉU SARAIVA e VERA LISA RODRIGUES
CAETANO, residentes na Rua Silvestre Bernardo Lima, número cinquenta e dois,
segundo esquerdo, em Alpiarça e Rua da Padinha, número doze, em Almeirim,
respectivamente, a requererem que seja passada certidão em como a Câmara vê ou não
inconveniente na abertura de um estabelecimento comercial, destinada à venda de
artigos de decoração, flores e bijutaria na Rua Silvestre Bernardo Lima, número cento e
sessenta e quatro, em Alpiarça. Doc. n.º13329. Proc. n.ºC-6. --------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de quinze do mês em curso e deferir a pretensão. ----------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------GUIA DO CARTÃO SESSENTA E CINCO – CARTÃO DO IDOSO:--------------------Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de treze do mês em curso para que a
Câmara colabore na iniciativa criada pelo Decreto-Lei número cento e dois barra
noventa e sete, de vinte e oito de Abril, no sentido de colocar um anúncio no Guia do
Cartão do Idoso, no valor de trinta mil escudos. Proc. n.º A-8. ------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a reformulação desta proposta,
apresentada verbalmente pelo Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, no sentido de se comprar
trinta cartões para os idosos, pelo valor de trinta mil escudos, em vez de contribuir com
a colocação de um anúncio no Guia do Cartão do Idoso. -------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO DESPORTIVO:-----------------------------Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datado de hoje, no sentido de galardoar com a
Medalha de Mérito Desportivo Prateada a actuação do atleta RUI AGOSTINHO do
Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça, que se sagrou Campeão Nacional da
Segunda Divisão de Pesca de Rio.-----------------------------------------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade. Foi ainda deliberado dar conhecimento ao Atleta e ao Clube Desportivo
“Os Águias”.-----------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS PUBLICITÁRIAS
– AVISAN – EXPOSIÇÃO DE AVES :---------------------------------------------------------Fax do CENTRO NACIONAL DE EXPOSIÇÕES, datado de onze do mês em curso, a
solicitar autorização para a colocação de faixas publicitárias no nosso Concelho,
relativas à AVISAN- EXPOSIÇÃO DE AVES. Doc. n.º13259. Proc. n.ºA-8-15. --------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com as normas em vigor.--PEDIDO DE APOIO PARA INSERÇÃO DE UM ESPAÇO PUBLICITÁRIO NUM
SUPLEMENTO DEDICADO AOS VINHOS DE PORTUGAL - REGIÃO DO
RIBATEJO:------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do Jornal “O PRIMEIRO DE JANEIRO” a solicitar um apoio publicitário para
inserção no Dossier Especial “Vinhos de Portugal – Região do Ribatejo”. Doc.n.º13167
Proc.n.ºP-6-------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara não apoia a iniciativa por
dificuldades financeiras.----------------------------------------------------------------------------CAMPEONATO NACIONAL DE PESCA DE RIO:----------------------------------------Ofício número mil cento e cinquenta e oito do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS”
DE ALPIARÇA a informar que o Atleta do Clube, RUI AGOSTINHO, se sagrou
Campeão Nacional da Segunda Divisão de Pesca de Rio. Doc. n.º13141. Proc. n.º E-5.-Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------PROTOCOLO ENTRE A FIRMA MARIE CLAIRE DIFFUSION E A CÂMARA
MUNICIPAL DE ALPIARÇA :------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar a decisão do senhor Presidente da Câmara de ter
procedido à assinatura do protocolo em epígrafe, dia seis do mês em curso, no sentido
de a firma em referência editar, gratuitamente, um desdobrável turístico e informativo
sobre o concelho de Alpiarça.---------------------------------------------------------------------VENDA DO DIREITO DE REPLANTAÇÃO DE VINHA, A QUE SE REFERE A
LICENÇA NÚMERO OITOCENTOS E SEIS – EDITAL NÚMERO QUARENTA E
NOVE BARRA NOVENTA E NOVE:----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, proceder à venda do direito de replantação de vinha a que
se refere a licença número oitocentos e seis, concedida pelo 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 catorze vírgula setecentos e
cinquenta e cinco metros quadrados, sita na freguesia e concelho de Alpiarça, sendo a
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base de licitação de quatrocentos e cinquenta mil escudos o hectare. Caso haja mais de
um interessado proceder-se-á à licitação verbal entre os proponentes com base na
proposta mais elevada, não sendo permitidos lanços inferiores a cinco mil escudos.-----ALIENAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------VENDA DE UM PRÉDIO SITO EM ENEIAS – ZONA DO SACADURA EM
ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Deu-se início à hasta pública para a venda do prédio em epígrafe, com a área de
dezasseis mil trezentos e noventa e dois metros quadrados, conforme previsto no edital
número quarenta e oito barra noventa e nove, publicitado em vinte e quatro de Setembro
findo. -------------------------------------------------------------------------------------------------Não compareceu nenhum interessado.-----------------------------------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de catorze do mês em curso, para
atribuição de uma gratificação a ROSA ISABEL MALACHO DA RAMA, no valor de
seis mil e seiscentos escudos, correspondente ao pagamento de onze horas a seiscentos
escudos/ horas, pela colaboração prestada durante o Passeio dos Idosos no dia um do
mês em curso. ---------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de catorze do mês em curso,
para atribuição de uma gratificação a ANA ISABEL MALACHO DA RAMA, no valor
de quarenta e sete mil e quatrocentos escudos, correspondente ao pagamento de setenta
e nove horas a seiscentos escudos/hora, pela colaboração prestada na distribuição de
pendões da “Alpiagra”.-----------------------------------------------------------------------------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: mil cento e sessenta e cinco; mil duzentos e dez; mil quatrocentos e noventa
e nove; mil quinhentos e vinte e três; mil quinhentos e trinta e sete; mil quinhentos e
quarenta e um; mil quinhentos e cinquenta e um; do mil quinhentos e cinquenta e três ao
mil quinhentos e sessenta e um; do mil quinhentos e sessenta e três ao mil quinhentos e
sessenta e oito, com excepção do mil quinhentos e sessenta e seis; do mil quinhentos e
setenta ao mil quinhentos e setenta e quatro; do mil quinhentos e setenta e seis ao mil
quinhentos e oitenta; mil quinhentos e oitenta e dois; mil quinhentos e oitenta e quatro;
mil quinhentos e oitenta e cinco; mil quinhentos e oitenta e sete; mil quinhentos e
noventa e um; mil quinhentos e noventa e dois; do mil quinhentos e noventa e oito ao
mil seiscentos e oito; do mil seiscentos e onze ao mil seiscentos e catorze; mil
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seiscentos e dezassete; mil seiscentos e dezoito; mil seiscentos e vinte; mil seiscentos e
vinte e um; mil seiscentos e vinte e três; SERVIÇO EMISSOR ZERO DOIS:
quatrocentos e quarenta e cinco; quatrocentos e quarenta e oito; quatrocentos e
cinquenta; SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: zero sessenta e quatro; zero
oitenta e oito; duzentos e cinquenta e cinco; duzentos e oitenta e quatro; trezentos e
vinte e nove; trezentos e setenta e oito; quatrocentos e seis; quinhentos e cinquenta e
três; seiscentos e quarenta e sete; setecentos e noventa e três; novecentos e noventa e
nove; zero zero zero quatro; zero zero dezoito; zero zero trinta e oito; zero duzentos e
dezanove; zero quatrocentos e trinta e nove; zero setecentos e quatro; zero setecentos e
quarenta e nove; zero setecentos e cinquenta e um; zero setecentos e cinquenta e dois;
mil duzentos e vinte e seis; mil duzentos e trinta e nove; mil trezentos e vinte e dois; mil
quatrocentos e oitenta; mil quinhentos e quarenta e cinco; mil seiscentos e nove; mil
setecentos e vinte e cinco; dois mil setenta e cinco; dois mil trezentos e vinte e quatro;
quatro mil cento e trinta e três; quatro mil setecentos e vinte e seis; cinco mil noventa e
seis; cinco mil seiscentos e dezasseis; cinco mil seiscentos e vinte e um; cinco mil
seiscentos e setenta e cinco; oito mil seiscentos e cinquenta e nove; oito mil oitocentos e
seis; oito mil oitocentos e sete; nove mil quatrocentos e seis; CALC; trinta e um mil,
quinhentos e noventa e nove; trinta e um mil e seiscentos; SERVIÇO EMISSOR
NOVENTA E OITO: zero cento e treze; zero cento e cinco FP; cento e seis FP; cento e
sete; mil oitenta e sete; cento e oito FP; mil noventa e quatro; cento e nove FP; cento e
dez FP; cento e onze FP; cento e doze FP; cento e treze; cento e treze FP; cento e
catorze; cento e catorze FP; cento e quinze; cento e quinze FP; cento e dezasseis FP;
cento e dezassete FP; cento e dezoito FP; cento e dezanove FP; dois mil oitocentos e
quarenta e oito; dois mil novecentos e oitenta; dois mil novecentos e oitenta e dois; dois
mil novecentos e oitenta e três; dois mil novecentos e oitenta e quatro; três mil cento e
quarenta e oito; três mil duzentos e vinte e sete; três mil duzentos e vinte e oito; quatro
mil trezentos e cinquenta e um; cinquenta e um mil quinhentos e setenta e um;
cinquenta e um mil quinhentos e setenta e dois; cinco mil duzentos e sessenta e nove;
seis mil setecentos e setenta; oito mil duzentos e dez; oito mil novecentos e dezasseis
AMLT 9; AP oito F; CGA noventa e um; CGA noventa e dois; CGA noventa e três;
CGA noventa e quatro; CGA noventa e cinco; CGA noventa e seis; CGA noventa e
sete; DIFMG dez; FPA; TSU noventa e um; TSU noventa e dois; TSU noventa e três;
TSU noventa e quatro.------------------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DE TRABALHOS: --------------------------------------------------------
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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:---------------------------------------------------------------------------------------------IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE DE TELEVISÃO POR CABO NO
MUNICÍPIO DE ALPIARÇA :-------------------------------------------------------------------Proposta de protocolo da PLURICANAL SANTARÉM – TELEVISÃO POR CABO,
S.A., com sede na Estrada Nacional, número três, Edifico Ribatel, São Pedro, em
Santarém, para o estabelecimento e a implementação de uma Rede de Televisão por
Cabo no município de Alpiarça. Doc. n.º 13911. Proc. n.º P-4/2 ----------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar o andamento devido ao
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------ADESÃO DE ALPIARÇA À REDE PORTUGUESA DE CIDADES E VILAS
SUSTENTÁVEIS :---------------------------------------------------------------------------------Proposta do CENTRO DE ESTUDOS SOBRE CIDADES E VILAS SUSTENTÁVEIS,
datada de dezasseis de Agosto último, com o objectivo de aderir à Rede Portuguesa de
Cidades e Vilas Sustentáveis (Rede Civitas). Doc. n.º 13361. Proc. n.º A-8 ---------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara não dá adesão ao projecto por
dificuldades financeiras.----------------------------------------------------------------------------ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE TURISMO
NA VILA DE ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------Presente o estudo em epígrafe, elaborado pelo arquitecto ARTUR GUILHERME
SAMPAIO DA COSTA ALVES CABREIRA, em quinze de Outubro do ano em curso
para instalação do futuro Posto de Turismo na Vila de Alpiarça, no Coreto situado no
Jardim Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este estudo.------------------------------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------CONCURSO LIMITADO – EMPREITADA “PASSADEIRA COBERTA PARA A
ESCOLA BÁSICA DO PRIMEIRO CICLO DE ALPIARÇA” :----------------------------ABERTURA DE PROPOSTAS :-----------------------------------------------------------------Procedeu-se à abertura das propostas para a execução da empreitada em epígrafe. Foram
apresentadas propostas das seguintes empresas: LEIRISLENA - SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na Rua do Cinzeiro , Bidoeira de Baixo, freguesia de
Bidoeira de Cima, concelho de Leiria, pelo preço de nove milhões duzentos e noventa e
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oito mil oitocentos e setenta escudos, acrescido do Imposto Sobre o Valor Acrescentado
à taxa legal em vigor; SOCOLIRO CONSTRUÇÕES, S.A. com sede na Rua Estrada de
Fátima, Autoguia, em Fátima, pelo preço de dez milhões setecentos cinco mil oitocentos
e oitenta e sete escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal
em vigor e COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ALPIARÇA, CRL com
sede na Rua Maria Rocha Coutinho, números catorze e dezasseis, em Alpiarça, pelo
preço de seis milhões cento e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e três escudos,
acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor. ------------------Deliberado, por unanimidade, remeter as propostas ao Gabinete Técnico de Obras para
apreciação e análise. -------------------------------------------------------------------------------CAMINHOS PAMAFF : --------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de quinze do mês em
curso, respeitante ao assunto em epígrafe. ------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, proceder à execução das
obras em questão por administração directa, face aos condicionalismos da Lei.-----------ESTRADA CASALINHO /VALE DA LAMA DA ATELA /VALE DE CAVALOS
/PARREIRA : ---------------------------------------------------------------------------------------Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE CHAMUSCA, datado de catorze do mês em
curso, a dar conhecimento de que em reunião de vinte e dois de Setembro findo se
considerou delegar na Câmara Municipal de Alpiarça a qualidade de dona da obra. Doc.
n.º 13539. Proc. n.º O-6. ---------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a decisão do senhor
Presidente da Câmara que o levou a assinar o protocolo de desclassificação das estradas,
em três do mês em curso. --------------------------------------------------------------------------MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO DEPUTADO LUÍS SÁ:--------------Foi apresentada uma Moção pelos VEREADORES DA CDU, pelo falecimento do
deputado LUÍS SÁ, no sentido de enviar os pêsames à família enlutada e ao Comité
Central do Partido Comunista Português. ------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta Moção de Pesar e proceder em
conformidade. ---------------------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL DE ALPIARÇA :--------------------------------------------------------ESTUDO DE VIABILIDADE PARA INSTALAÇÃO DE UMA EMPRESA: -----------Foi apresentado um estudo pela empresa LOURINHÃ FLEURS HOLLAND BV; com
sede em Herenweg, números sessenta e um e sessenta e três, Egmond-Binnenn, na
Holanda. Doc. n.º 13577. Proc. n.º O-53. -------------------------------------------------------7

Tomou-se conhecimento. Deliberado, por unanimidade, remeter este estudo ao Gabinete
Técnico de Obras da Câmara Municipal de Alpiarça. -----------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram dezasseis horas e quarenta e cinco 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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