ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 1999 – NÚMERO CINQUENTA E
TRÊS.-------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezassete dias do mês de Novembro 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: José João Marques Pais, Vereador, em substituição legal do
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça e Carlos Jorge Duarte Pereira, Isabel
Maria Fernandes da Silva Coelho e Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva Coutinho,
Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------------Aberta a reunião pelo Vereador José João Marques Pais, eram vinte horas e trinta
minutos, foi lida a acta da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade e
assinada.----------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
duzentos e vinte e um, datado de dezasseis do mês em curso, que acusa um saldo
disponível de noventa e três milhões quinhentos e trinta e um mil seiscentos e quarenta
e dois escudos e trinta centavos.------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:-------------------------------------------------------------------Requerimento de PAULO ALEXANDRE RICARDO MARQUES e ELSA MARIA M.
SANTOS MARQUES, residentes na rua Engenheiro Álvaro da Silva Simões, número
vinte e dois, em Alpiarça, proprietários do prédio urbano com a área total de três mil e
duzentos metros quadrados, descrito na Conservatória do registo Predial de Alpiarça,
sob o número mil trezentos e vinte e oito e inscrito na matriz sob o artigo número cento
e treze da secção trinta e dois, sito no lugar do Casalinho, na Rua Vinte e Cinco de
Abril, freguesia e Concelho de Alpiarça, a confrontar do Norte com Estrada do
Casalinho, do Sul com Caminho Público, do nascente com Maria Martins do Céu e do
Poente com José Martins do Céu, a requerer o destaque de uma parcela de terreno, com
área de setecentos e cinquenta metros quadrados, sito na Rua Vinte e Cinco de Abril,
Casalinho, em Alpiarça, do referido prédio, a confrontar do Norte com Estrada do
Casalinho, do Sul com Paulo Alexandre Ricardo Marques, do Nascente com Maria
Martins do Céu e do Poente com José Martins do Céu. Doc. n.º 14254. Proc. n.º L-8.---1

Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
de onze do mês em curso e informar os requerentes que a pretensão é indeferida pelos
motivos nele apontados.----------------------------------------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDOS DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO:-----------------------------------------Requerimento de CARLOS ALBERTO SERENO SANFONA, datado de vinte e nove
de Outubro findo, morador na rua Bernardo Santareno, lote C, terceiro andar esquerdo,
em Alpiarça, a requerer viabilidade de construção no lote número dez da Urbanização
do Eucaliptal, para construir uma vivenda de dois pisos, geminada, dois anexos e um
escritório, criando três fracções em vez de uma, como se encontra aprovado. Doc. n.º
14314. Proc. n.º O-14. -----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
exarado na informação dos Serviços Técnicos de Obras anexa ao requerimento, datada
de cinco do mês em curso, em dez do mesmo mês.--------------------------------------------Requerimento de ANTÓNIO FAVAS RAMIRO, residente na rua Manuel Paciência
Gaspar, número duzentos e vinte e três, em Alpiarça, a requerer viabilidade de
construção na mesma Rua de um pavilhão amplo, cozinha, casa de banho, escritório,
arrecadação e quintal, idêntico ao que foi construído pelo seu irmão, Mário João Favas
Ramiro. Doc. n.º 14284. Proc. n.ºC-6. -----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com parecer dos Serviços Técnicos de obras de
dez do mês em curso e informar o requerente de acordo com o mesmo. Foi ainda
deliberado, chamar a atenção para o facto de que se não for cumprido o estabelecido na
referida informação, poder-lhe-á ser movido processo de contra-ordenação.--------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÃO/PROPOSTA DE ENTREGA DE LOTES NA ZONA INDUSTRIAL,
ELABORADA PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS EM ONZE DO MÊS EM
CURSO:----------------------------------------------------------------------------------------------Informação/Proposta dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de onze do mês
em curso, propondo, no âmbito da actualização dos lotes da Zona Industrial, a
distribuição dos mesmos, de acordo com a lista de espera existente.------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------ANÁLISE DE PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------“EMPREITADA DA SALA DE ACTIVIDADES DO ENSINO PRÉ- PRIMÁRIO NO
FRADE DE BAIXO”:------------------------------------------------------------------------------2

Presente relatório de Análise das propostas, elaborado pelos SERVIÇOS TÉCNICOS
DE OBRAS, em quatro do mês em curso, para a empreitada em epígrafe, o qual aponta
para que a adjudicação seja efectuada à empresa LEIRISLENA – SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÕES, LIMITADA, com sede na Rua do Cinzeiro, Bidoeira de Baixo
freguesia de Bidoeira de Cima, Concelho de Leiria, pelo preço de catorze milhões,
oitocentos e trinta e cinco mil oitocentos e setenta e nove escudos, acrescido do Imposto
Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal e m vigor.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório de análise das propostas e
dar andamento ao processo de acordo com a legislação em vigor.---------------------------“EMPREITADA DA CANTINA PRÉ- PRIMÁRIA NA ESCOLA DAS FAIAS”:------Presente Relatório de Análise das propostas, elaborado pelos SERVIÇOS TÉCNICOS
DE OBRAS, em quatro do mês em curso, para a empreitada em epígrafe, o qual aponta
para que a adjudicação seja efectuada à empresa LEIRISLENA – SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÕES, LIMITADA, com sede na Rua do Cinzeiro, Bidoeira de Baixo,
freguesia de Bidoeira de Cima, Concelho de Leiria, pelo preço de doze milhões, treze
mil cento e sessenta e oito escudos, acrescido do Imposta Sobre o Valor Acrencentado à
taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório de análise das propostas e
dar andamento ao processo de acordo com a legislação em vigor.---------------------------ORÇAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA PASSADEIRA COBERTA DA ESCOLA
DO ENSINO BÁSICO DO PRIMEIRO CICLO DE ALPIARÇA:--------------------------Presente Relatório/Proposta, elaborado pelos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, em
quatro do mês em curso, propondo, atendendo a que os orçamentos apresentados
excedem a verba de cinco milhões de escudos, que esta obra seja efectuada em duas
fases, sendo a fase da cobertura em betão, análise de empreitada e a fase de cobertura
em fibrocimento, assim como a rede de esgotos, equacionadas no âmbito da
Administração Directa.-----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório/proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de quatro do mês em curso,
para atribuição de um subsídio ao CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE
ALPIARÇA, no montante de cento e oitenta mil escudos, como forma de recompensar o
clube pela cedência de uma viatura que, durante cerca de três meses, percorreu mais de
nove mil quilómetros.------------------------------------------------------------------------------3

Deliberado, por unanimidade concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Pedido de subsídio por parte da DIRECÇÃO DO CLUBE DESPORTIVO “OS
ÁGUIAS” de Alpiarça, para a Secção de Ciclismo, a fim de para que a mesma possa
comprar os equipamentos para os ciclistas, sendo estes equipamentos para a próxima
época que inicia em Janeiro do ano dois mil, tendo um custo aproximado de quatro
milhões e oitocentos mil escudos já com o Imposto Sobre Valor Acrescentado incluído.
Doc. n.º 14661. Proc. n.º A-B-8-1/4. -------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, levar o assunto à próxima reunião.---------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de vinte e nove de
Outubro findo, sobre a alteração ao RMEU – Artigo 47.º - Índices Urbanísticos.---------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta de alteração ao RMEU e dar
andamento ao processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------DECLARAÇÃO DE “UTILIDADE PÚBLICA”: ---------------------------------------------Ofício do NJA – CULTURA & DESPORTO, ALPIARÇA, datado de nove do mês em
curso, a solicitar que lhe seja passada uma declaração em como o NJA é uma associação
que promove a cultura e o desporto junto dos jovens. Doc. n.º 14857. Proc. n.º E-5 -----Deliberado, por unanimidade, passar a declaração solicitada, informando que a Câmara
considera esta associação de utilidade pública pelo facto de promover a cultura e o
desporto junto dos jovens do Concelho.---------------------------------------------------------REQUISIÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------------Foram autorizadas as requisições com os seguintes números:- SERVIÇO EMISSOR
ZERO UM: trinta e três; quarenta e três; trezentos e trinta e três; trezentos e oitenta e
cinco; quinhentos e noventa e seis; quinhentos e noventa e sete; seiscentos e quarenta e
seis; novecentos e três; novecentos e dezoito; novecentos e noventa e dois; mil
quatrocentos e treze; mil quatrocentos e trinta; mil quatrocentos e cinquenta e quatro;
mil quatrocentos e sessenta e sete; mil quatrocentos e setenta; mil quatrocentos e setenta
e quatro; mil quatrocentos e setenta e cinco; mil quatrocentos e oitenta e um; mil
quatrocentos e oitenta e nove; mil quatrocentos e noventa e cinco; do mil quinhentos e
dezassete ao mil quinhentos e vinte; mil quinhentos e vinte e dois; mil quinhentos e
noventa; mil quinhentos e noventa e três; do mil seiscentos e vinte e seis ao mil
seiscentos e trinta e seis; mil seiscentos e trinta e oito; mil seiscentos e trinta e nove; do
mil seiscentos e quarenta ao mil seiscentos e sessenta e um, com excepção do mil
seiscentos e quarenta e quatro; mil seiscentos e sessenta e três; mil seiscentos e sessenta
e nove; do mil seiscentos e setenta e dois; mil seiscentos e setenta e três; mil seiscentos
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e setenta e seis ao mil seiscentos e oitenta e cinco; mil seiscentos e oitenta e oito; mil
seiscentos e oitenta e nove; mil setecentos e dez; mil setecentos e dezoito; mil
setecentos e vinte; mil setecentos e vinte e um; mil setecentos e vinte e oito; mil
setecentos e trinta e um; mil setecentos e trinta e dois; mil setecentos e trinta e quatro;
mil setecentos e trinta e nove; do mil setecentos e quarenta e dois ao mil setecentos e
quarenta e quatro; mil setecentos e quarenta e seis; mil setecentos e cinquenta;
SERVIÇO EMISSOR ZERO DOIS: quatrocentos e sessenta e nove; quatrocentos e
oitenta; quatrocentos e oitenta e dois; quatrocentos e oitenta e sete; do quatrocentos e
noventa ao quatrocentos e noventa

e sete; quinhentos; SERVIÇO EMISSOR

OITENTA E OITO: zero vinte e oito; cento e cinquenta e cinco; duzentos e cinquenta e
oito; seiscentos e vinte e três; zero zero quarenta e seis; zero seiscentos e dez; seiscentos
e setenta e quatro; zero oitocentos e setenta e dois; mil cento e setenta e quatro; mil
quinhentos e dez; mil setecentos e setenta e sete; três mil e duzentos; três mil trezentos e
noventa e nove; três mil quinhentos e quarenta e um; quatro mil cento e trinta; quatro
mil quatrocentos e noventa e dois; quatro mil quatrocentos e noventa e três; quatro mil
quinhentos e trinta e três; cinco mil cento e quinze; cinco mil cento e dezassete; mil
novecentos e setenta e dois seis mil trezentos e quarenta e três; seis mil quinhentos e
dez; seis mil setecentos e cinquenta e sete; oito mil e dez; nove mil e setenta e nove;
nove mil quinhentos e quinze; nove mil setecentos e cinquenta e oito; SERVIÇO
EMISSOR NOVENTA E OITO: cento e trinta e seis; quatros mil setecentos e noventa;
três mil trezentos e cinquenta e cinco; quatro mil trezentos e quinze; quatro mil
quatrocentos e cinquenta e oito; ; quatro mil quatrocentos e sessenta e três; ; quatro mil
setecentos e vinte e seis; ; cinco mil quinhentos e quarenta e um; seis mil setecentos e
oitenta e oito; oito mil duzentos e treze; nove mil oitocentos e setenta e três; AMLT dez;
CGA cento e um; CGA cento e dois; CGA cento e três; CGA cento e cinco; CGA cento
e seis; CGA cento e sete; DIFMG onze; GMC; GPE; GRIM; SUBESC; TSU cento e
um; TSU cento e dois; TSU cento e três; TSU cento e quatro; TSU cento e cinco; no
valor total de doze milhões novecentos e oitenta e cinco mil quinhentos e oitenta e
quatro 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:---------------------------------------------------------------------------------------------5

Informação Fiscal, datada de dezassete do mês em curso, a propor que a Câmara
Municipal considere como património de interesse concelhio, as edificações existentes
no aldeamento piscatório, situado no Patacão, junto da maracha do Rio Tejo . Doc. n.º
15205. Proc. n.º R-4 --------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------GRATIFICAÇÕES.--------------------------------------------------------------------------------Proposta de gratificação da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de dezasseis
do mês curso, para que se efectue o pagamento aos jovens monitores do O.T.L. com a
importância de 100$00/hora a acrescer à bolsa paga pelo Instituto Português da
Juventude, no valor total de cento e vinte e nove mil escudos.------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento
das referidas quantias.------------------------------------------------------------------------------CAUÇÃO – LEITOR- COBRADOR DE CONSUMOS DE ÁGUA:-----------------------Deliberado, por unanimidade, fixar em trinta mil escudos o valor da caução a prestar
pelo leitor cobrador JOSÉ MANUEL CORREIA DA LUZ, nos termos do Decreto-Lei
número duzentos e quarenta e sete barra oitenta e sete, de dezassete de Junho.------------ATENDIMENTO DE MUNÍCIPES:-------------------------------------------------------------Estiveram presentes os munícipes, MANUEL CARRIÇO e JOAQUIM MORAIS,
residentes em Frade de Cima, Alpiarça, a questionarem a Câmara, uma vez que
tomaram conhecimento que vai ser implantado o saneamento naquele lugar, no sentido
de saberem se as suas casas vão ser contempladas.--------------------------------------------O Senhor Vereador José João Pais informou que a situação irá ser analisada para se
saber se os esgotos vão ser ligados à rede de Alpiarça ou das Fazendas de Almeirim.---Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Vereador José João
Pais, eram vinte e duas horas, da qual 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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