ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 1999 – NÚMERO CINQUENTA E
QUATRO.--------------------------------------------------------------------------------------------Aos três dias do mês de Dezembro 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 e
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
duzentos e trinta e dois, datado de dois do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de cinquenta e três milhões cento e vinte e sete mil quatrocentos e noventa e oito
escudos e quarenta centavos.----------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento

de

IMOAL,

LIMITADA,

SOCIEDADE

DE

MEDIAÇÃO

IMOBILIÁRIA, datado de dez do mês findo, com sede na Rua Silvestre Bernardo Lima,
número cento e cinquenta e oito, em Alpiarça, a requerer viabilidade de construção num
terreno situado na Rua Onze de Março, em Casalinho, Alpiarça, com área de onze mil
novecentos e vinte metros quadrados. Doc. n.º 15193. Proc. n.º C-6 -----------------------Deliberado, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras, de vinte e cinco
do mês findo e informar a requerente que pelo facto de o prédio se localizar fora da área
urbana, actualmente definida em P.D.M., não é viável a edificação. ------------------------O senhor Presidente da Câmara não se pronunciou por ser familiar de um gerente da
empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de “O Chouriço” - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE CARNES DO
CASAL DAS AIRES, C.R.L., datado de onze do mês findo, com sede na Rua Manuel
Paciência Gaspar, número duzentos e vinte-A, em Alpiarça, a requerer parecer da
Câmara, para construção de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais, para
efluentes de sua explosão de suinicultura sita em Atela, Alpiarça. Doc. n.º 14903. Proc.
n.º C-6.------------------------------------------------------------------------------------------------1

Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de dezasseis do mês findo e informar a requerente de acordo com a mesmo, ou
seja, que a autorização poderá ser concedida, devendo o seu projecto ser previamente
licenciado pela Direcção Regional de Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo e Câmara
Municipal, por forma a que possa responder, eficazmente, ao fim em vista.---------------Requerimento de ANTÓNIO VEIGA, residente na Rua António Granjo, número seis,
em Alpiarça, a requerer viabilidade de construção na Rua José Relvas, números cento e
vinte e cento e vinte e dois, em Alpiarça. Proc. n.ºC-6. ---------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e dois votos contra dos Vereadores
Carlos Jorge Pereira e Isabel Coelho, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de
Obras de vinte e cinco do mês findo, e informar o requerente que a pretensão é viável
nas condições nele referidas. ----------------------------------------------------------------------Parecer da Consultora Jurídica da Câmara, Dr.ª AMÉRICA CRAVO, datado de oito do
mês findo, sobre o pedido do Sr. A. Pereira Gomes à Câmara para que lhe seja
certificado se o destaque de uma parcela de terreno com a área de trezentos e sessenta
metros quadrados, onde se encontram edificadas umas casas de habitação, há mais de
quarenta anos, pertencentes a José dos Santos Martinho, residente em Charnecão,
Alpiarça, não está sujeito a loteamento. Doc. n.º15858. Proc. n.ºC-6.-----------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer da consultora Jurídica e
informar o requerente de acordo com o mesmo, ou seja, que a pretensão é viável.--------EMPREITADA

“REABILITAÇÃO

DE

PAVIMENTOS

BETUMINOSOS

–

ARRUAMENTOS DE ALPIARÇA”- TRABALHOS A MAIS:----------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de vinte e seis do mês
findo, relativamente ao valor dos trabalhos a mais à empreitada “Reabilitação de
Pavimentos Betuminosos – Arruamentos de Alpiarça”, no montante de cinco milhões
cento e cinquenta e nove mil trezentos e cinquenta e oito escudos, acrescido do Imposto
Sobre o Valor Acrescentado.----------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação, ou seja, adjudicar os
trabalhos a mais à referida empreitada à empresa CONSTRUTORA DO LENA, S.A.,
com sede na Rua do Cinzeiro, número quatrocentos e catorze, Bidoeira de Baixo,
Bidoeira de Cima pelo valor indicado. ---------------------------------------------------Requerimento de JÚLIO FERNANDO DA SILVA GAMEIRO, a informar que não tem
condições para prosseguir com um mínimo de eficiência e responsabilidade a execução
da obra a que se refere o Proc. n.º 4/99. Doc. n.º15536. Proc. n.ºP-4/99.--------------------
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Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, face ao parecer dos Serviços
Técnicos de Obras de vinte e nove do mês findo, informar o dono da obra desta
situação.----------------------------------------------------------------------------------------------PISCINAS DESCOBERTAS E ANEXOS, CORPOS A E B – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DE EXECUÇÃO:------------------------------------------------------------------------Carta da LEIRISLENA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LIMITADA, com sede
na Rua do Cinzeiro, número quatrocentos e quinze, Bidoeira de Baixo, em Bidoeira de
Cima, a solicitar a prorrogação de prazo de cento e vinte dias, para a execução da
empreitada supracitada. Doc.n.º15633. Proc. n.º O- 47/3.-------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar poderes ao Sr. Presidente da Câmara para negociar
com a empresa o prazo de prorrogação, para conclusão de trabalhos previstos na
proposta inicial e os constantes das propostas de trabalhos a mais.--------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Carta de PAULO JORGE LOPES BORGAS, datada de vinte e nove do mês findo, a
demostrar o seu interesse na aquisição do lote de terreno da Zona Industrial, com o
número cento e quatro.Doc. n.º 15634. Proc. n.ºO-53.-----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a pretensão e proceder à venda do referido lote de
terreno.------------------------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------Requerimento de ANÍBAL MARTINS CORREIA, datado de vinte e seis de Maio
último, a requerer o licenciamento das operações de loteamento, a levar a efeito no
lugar do Frade de Baixo, em Alpiarça. Proc. n.º 4/99.-----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
de dezasseis do mês findo e informar o requerente que a pretensão é viável, desde que
cumpridas as sugestões nele mencionadas.------------------------------------------------------Requerimento de ARTUR GASPAR JACOB SIMÕES CARVALHO, residente na
Travessa dos Ferreiros, número três, em Alpiarça e MARIA ELVIRA JACOB
CARVALHO VERÍSSIMO NORONHA, residente na Rua vinte e cinco de Abril,
número quarenta rés-do-chão, direito, em Santarém, para alteração do Alvará de
Loteamento, número 2/93.-------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
datado de vinte e cinco de Setembro último e proceder à alteração do referido Alvará de
loteamento, nas condições nele referidas.--------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezanove do mês
findo sobre as Obras de Loteamento da Urbanização da Avenida Carlos Relvas, em
Alpiarça.----------------------------------------------------------------------------------------------3

Deliberado, por unanimidade, concordar com o referida informação e proceder em
conformidade, ou seja, abrir concurso para a execução das citadas obras.-----------------ÁGUAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Petição do senhor JÚLIO SILVA D´AVÓ, datada de vinte e dois de Outubro último, a
solicitar que seja verificado o seu consumo de água referente ao recibo número nove
milhões vinte e dois mil novecentos e cinquenta e quatro, do mês de Setembro de mil
novecentos e noventa e nove, por ter sido muito excessivo e que sejam tomadas as
devidas providências. Doc. n.º 14014. Proc. n.º A-3/5.----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar o peticionário que a Câmara vai reduzir o valor
do consumo em cinquenta por cento, devendo o seu pagamento ser efectuado em seis
prestações mensais e sucessivas, sem juros e demais encargos.------------------------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------ANÁLISE DAS PROPOSTAS:-------------------------------------------------------------------“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIFERENTES RAMOS DE SEGUROS”:--------Informação apresentada pelo secretário do senhor Presidente da Câmara, Sr. ABEL
PEDRO, sobre análise das propostas apresentadas para prestação de serviços nos
diferentes ramos de seguros.-----------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação, no sentido de adjudicar a
prestação de serviços à companhia de seguros ALLIANZ, S.A., com sede na Rua
Andrade Corvo, número trinta e dois, em Lisboa e delegação na Rua Pedro de
Santarém, número trinta e um, rés-do-chão, em Santarém, por ter apresentado a proposta
mais equilibrada e também pelo facto de esta seguradora ter a actual carteira de seguros
da Câmara.-------------------------------------------------------------------------------------------Foi também deliberado dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.---------“PROJECTO DE EXECUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO CENTRO CÍVICO DE
ALPIARÇA”:----------------------------------------------------------------------------------------Informação do adjunto do senhor Presidente da Câmara, senhor JOSÉ CARLOS
FERREIRINHA, datada de dezanove de Novembro findo, a propor que a adjudicação
do projecto em epígrafe, seja feita à empresa GITAP S.A. com sede na Rua Almirante
Barroso, número cinquenta e seis, São Jorge de Arroios, em Lisboa, pelo preço de
quatro milhões, novecentos e cinquenta mil escudos, acrescido do Imposto Sobre o
Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e proceder em
conformidade. Foi ainda deliberado, aprovar a minuta do respectivo contrato.-------------
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“LEVANTAMENTO DIGITALIZADO DA CASA- MUSEU DOS PATUDOS”:-------Informação do adjunto do senhor Presidente da Câmara, senhor JOSÉ CARLOS
FERREIRINHA, datada de dezanove de Novembro findo, a propor que a adjudicação
do projecto em epígrafe, seja feita a RITA DE SOUSA RIBEIRO DIOGO, arquitecta,
residente na Rua Diogo Silves, número dezassete, quinto andar, direito, Odivelas, em
Loures, pelo preço de quatro milhões, cento e setenta mil novecentos e quarenta
escudos, acrescido do Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.-------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e proceder em
conformidade. Foi ainda deliberado, aprovar a minuta do respectivo contrato.------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Presente, novamente, a circular número cento e trinta, datada de catorze de Outubro
último, emanada da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES,
a remeter, para conhecimento, informação sobre as competências que, nos termos dos
artigos sessenta e quatro e sessenta e cinco da Lei número cento e sessenta e nove barra
noventa e nove, de dezoito de Setembro, podem ser delegadas no Presidente da Câmara.
Doc. n.º 13093. Proc. n.ºA-9 ----------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, delegar no senhor Presidente da Câmara as referidas
competências.----------------------------------------------------------------------------------------Carta do senhor JOSÉ JOAQUIM GARDÃO, representante da firma NEDI,
LIMITADA, com sede na Travessa da Patracola, número cento e vinte e três, em
Alpiarça, a informar que não foi possível registar a referida firma no registo de pessoas
colectivas, por motivo de já existir uma firma com o mesmo nome. Informa também que
a nova firma passa a ser designada por AUGA – SOCIEDADE DE TURISMO E
LAZER, LDA, com sede na Travessa da Patracola, número cento e vinte e três, em
Alpiarça.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a pretensão.---------------------------------------------Carta do senhor ARTUR GASPAR JACOB SIMÕES CARVALHO, residente na
Travessa dos Ferreiros, número três, em Alpiarça, a requerer autorização para que o seu
estabelecimento sito na Rua José Relvas, número cento e setenta e dois, em Alpiarça
esteja aberto ao público no mês de Dezembro, nos dias dezanove, vinte, vinte e um,
vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro, das nove horas às vinte e uma horas,
ininterruptamente.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.-------------------------------------------Carta de MARISA CARINA PISCALHO DE PAULA, residente em Alpiarça, na Rua
Pedro Almendo, número quarenta e nove, a informar que está interessada na aquisição
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de um lote de terreno, com área de quatrocentos e setenta vírgula quarenta metros
quadrados, pertencente ao loteamento da Avenida Carlos Relvas, em Alpiarça.-----------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara vai publicitar a venda do referido
lota de terreno, sendo a base de licitação de dez mil escudos o metro quadrado e os
lanços não inferiores a cem mil escudos.--------------------------------------------------------Ofício da REPARTIÇÃO DE FINANÇAS CONCELHO DE ALPIARÇA, datado de
dez de Novembro findo, a notificar a Câmara de que foi instaurado um processo de
contra – ordenação por infracções aos normativos do Código do Imposto Sobre o Valor
Acrescentado.----------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, datada de dois do mês findo, sobre
o estado de degradação em que se encontra a moradia sita na Rua Pedro Alvares Cabral,
número cinquenta, pertença da Srª. Maria Pereira Coutinho.---------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e proceder em
conformidade, alertando para o facto de que se a demolição não for efectuada, a Câmara
o fará a expensas da proprietária.-----------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício, número mil cento e setenta e seis, do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS”
DE ALPIARÇA, datado de três de Novembro findo, a solicitar um subsídio no
montante de quatro milhões e oitocentos mil escudos com Imposto Sobre o Valor
Acrescentado já incluído à taxa legal em vigor, para aquisição de equipamentos para a
Secção de Ciclismo do Clube. Doc. n.º 14661. Proc. n.º A/8-1.------------------------------Deliberado, atribuir o subsídio do referido montante. O senhor Presidente da Câmara
não se pronunciou sobre este assunto por ser familiar do Presidente do Clube
Desportivo “ Os Águias”.--------------------------------------------------------------------------FUNDOS PERMANENTES – PARQUE DE MÁQUINAS E PORTAGENS –
ALTERAÇÃO DE NOMES DOS TITULARES:----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, que a chefe de Repartição Administrativa e Financeira,
Manuela Maria Ferreira Neves, passe, a partir desta data, a assinar as ordens de
pagamento, bem como os cheques necessários para a movimentação dos Fundos
Permanentes do Parque de Máquinas e Portagens.---------------------------------------------ABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

DO CONCELHO,

DURANTE A QUADRA DE NATAL:----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a abertura dos estabelecimentos comerciais do
concelho, todos os dias da semana e até final do corrente mês.------------------------------6

DESAPARECIMENTO DE COPOS E SUMOS DAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO
QUARTEL DOS BOMBEIROS:-----------------------------------------------------------------Participação da vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de dezanove do mês findo,
sobre o desaparecimento de copos e sumos das antigas instalações do Quartel dos
Bombeiros.-------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, abrir inquérito à situação e nomear como instrutora a
chefe de Repartição Administrativa e Financeira, Manuela Maria Ferreira Neves.--------TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA O DOIS MIL:---------------------------------Presente a proposta de Tabela de Taxas e Licenças para o ano dois mil.--------------------Deliberado, por maioria, com três votos favor e duas abstenções dos Vereadores Carlos
Jorge Pereira e Isabel Coelho, concordar com esta proposta. Foi ainda deliberado
submeter este documento à aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------TARIFÁRIO DE ÁGUA, LIMPEZA URBANA E RECOLHA DE RESÍDUOS PARA
O ANO DOIS MIL:---------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta de Tarifário de Água, Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos para
o ano dois mil.---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Carlos Jorge Pereira e Isabel Coelho, concordar com esta proposta.------------------------PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DOIS MIL:-------------Presente o projecto do Plano de Actividades e do Orçamento para o ano dois mil.-------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos vereadores Carlos
Jorge Pereira e Isabel Coelho, concordar com estas propostas. Foi ainda deliberado,
submetê-las à aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - NÚMERO OITO:-----------------------------------------Presente a alteração orçamental em epígrafe que acusa uma receita de cinquenta e três
milhões de escudos, a equilibrar igual despesa.-------------------------------------------------Depois de apreciada e discutida, deliberado, por unanimidade, aprová-la.-----------------ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – NÚMERO CINCO:------------------Presente a alteração ao Plano de Actividades em epígrafe, no valor de cinquenta e três
milhões de escudos.---------------------------------------------------------------------------------Depois de apreciada e discutida , deliberado, por unanimidade, aprová-la.-----------------REQUISIÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------------Foram autorizadas as requisições com os seguintes números:- SERVIÇO EMISSOR
ZERO UM: novecentos e oitenta e nove; mil cento e sessenta; mil quatrocentos e vinte e
cinco; mil quatrocentos e oitenta e dois; mil quatrocentos e noventa e quatro; mil
quatrocentos e noventa e seis; mil quinhentos e onze; mil seiscentos e dez; mil
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seiscentos e quinze; mil seiscentos e dezanove; mil seiscentos e trinta e sete; mil
seiscentos e quarenta e quatro; mil seiscentos e sessenta e dois; mil seiscentos e sessenta
e seis; mil seiscentos e sessenta e oito; mil seiscentos e setenta e um; mil seiscentos e
setenta e quatro; mil seiscentos e setenta e cinco; mil seiscentos e oitenta e seis; mil
seiscentos e oitenta e sete; mil seiscentos e noventa e um; mil seiscentos e noventa e
cinco; mil seiscentos e noventa e seis; mil seiscentos e noventa e sete; mil seiscentos e
noventa e nove; mil setecentos e um; mil setecentos e dois; mil setecentos e quatro; mil
setecentos e seis; mil setecentos e nove; mil setecentos e onze; mil setecentos e treze;
mil setecentos e quinze; mil setecentos e dezanove; do mil setecentos e vinte e dois ao
mil setecentos e vinte e quatro; mil setecentos e vinte e nove; mil setecentos e trinta; mil
setecentos e trinta e sete; mil setecentos e trinta e oito; mil setecentos e quarenta e um;
mil setecentos e quarenta e sete; mil setecentos e quarenta e oito; mil setecentos e
quarenta e nove; mil setecentos e cinquenta e um; mil setecentos e cinquenta e dois; mil
setecentos e cinquenta e três; do mil setecentos e cinquenta e seis ao mil setecentos e
setenta e dois; mil setecentos e oitenta; mil setecentos e noventa e sete; do mil e
oitocentos ao mil oitocentos e três; mil oitocentos e cinco; mil oitocentos e sete; mil
oitocentos e treze; do mil oitocentos e quinze ao mil oitocentos e dezassete; mil
oitocentos e vinte e um; mil oitocentos e vinte e dois; mil oitocentos e vinte e quatro;
mil oitocentos e vinte e cinco; mil oitocentos e vinte e sete; do mil oitocentos e vinte e
nove ao mil oitocentos e trinta e oito, com excepção do mil oitocentos e trinta e um e do
mil oitocentos e trinta e cinco; mil oitocentos e quarenta e um; mil oitocentos e quarenta
e dois; mil oitocentos e quarenta e oito; mil oitocentos e cinquenta; do mil oitocentos e
cinquenta e seis ao mil oitocentos e oitenta e seis; mil oitocentos e oitenta e nove; mil
oitocentos e noventa e cinco; mil oitocentos e noventa e seis; mil oitocentos e noventa e
oito; mil oitocentos e noventa e nove; mil e novecentos; SERVIÇO EMISSOR ZERO
DOIS: quatrocentos e sessenta e três; quatrocentos e setenta e um; quatrocentos e
setenta e quatro; do quatrocentos e setenta e seis ao quatrocentos e setenta e nove;
quatrocentos e oitenta e um; do quatrocentos e oitenta e três ao quatrocentos e oitenta e
cinco; quatrocentos e oitenta e nove; do quatrocentos e noventa e sete ao quatrocentos e
noventa e nove; SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: quarenta e cinco; zero
quarenta e quatro; cento e oitenta e oito; duzentos e setenta e quatro; trezentos e vinte e
dois; trezentos e cinquenta e cinco; trezentos e noventa e sete; quinhentos e cinquenta e
nove; setecentos e noventa; oitocentos e treze; oitocentos e catorze; zero cento e
quarenta e cinco; zero cento e quarenta e seis; zero seiscentos e oitenta e três; mil e
vinte; mil duzentos e noventa e dois; do mil trezentos e doze ao mil trezentos e catorze;
mil trezentos e dezoito; mil trezentos e vinte; mil trezentos e vinte e três; mil trezentos e
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vinte e quatro; mil trezentos e vinte e sete; mil trezentos e vinte e oito; mil setecentos e
oitenta e nove; mil setecentos e noventa; quatro mil trezentos e cinquenta; quatro mil
seiscentos e dezassete; cinco mil e oitenta; cinco mil e oitenta e um; cinco mil
seiscentos e sessenta e sete; seis mil seiscentos e setenta e nove; oito mil e novecentos e
dez; catorze mil novecentos e sessenta e quatro; novecentos mil quinhentos e trinta e
nove; SERVIÇO EMISSOR NOVENTA E OITO: cento e vinte e oito FP; cento e vinte
e nove FP; cento e trinta FP; cento e trinta e um FP; cento e trinta e três FP; cento e
trinta e quatro FP; cento e trinta e seis FP; cento e trinta e sete FP; cento e trinta e oito
FP; cento e quarenta e um FP; quinze mil e oitenta e seis; três mil duzentos e oito; três
mil duzentos e noventa e oito; três mil quatrocentos e seis; setecentos e trinta e quatro;
AG onze; CGA cento e onze; CGA cento e doze; CGA cento e treze CGA cento e
catorze; CGA cento e quinze; CGA cento e dezasseis; CGA cento e dezassete; EA zero
nove; EA dez; ED; EMP onze; FPS cento e onze; FPS cento e doze; FPS cento e treze;
FPS cento e catorze; FPS cento e quinze; FPS cento e dezasseis; FPS cento e dezassete;
FPS cento e dezoito; FPS cento e dezanove; FPS cento e vinte; IP oito; M onze; SM um
C; SM dois; SM dois C; SUBP; TSU cento e onze; TSU cento e doze; TSU cento e
treze; TSU cento e catorze; TSU cento e quinze; UG zero nove; UG dez; no valor total
de quarenta e dois milhões duzentos e oitenta mil quinhentos e trinta e nove 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:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício assinado pelo senhor Presidente da Câmara, número oito mil trezentos e seis,
endereçado ao Presidente da Direcção da Sociedade Filarmónica Alpiarcense “ 1º de
Dezembro”, sobre as Comemorações do sexagésimo oitavo Aniversário da
Colectividade, a constatar que só no próprio dia das comemorações tomou
conhecimento do convite que lhe foi dirigido. Proc. n.º A-8/1/1.----------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Carta de EURICO LEOPOLDO ROSA MONTEIRO, residente na Rua Dr. Joaquim
Pratas, número treze, em Alpiarça, inquilino de uma habitação propriedade da Câmara,
sita na morada acima indicada, a informar que pretende adquirir a casa onde habita e a
solicitar informação sobre as condições para a concretização da venda. Doc. n.º 15761.
Proc. n.º O-41-1.-------------------------------------------------------------------------------------9

Deliberado, por unanimidade, informar o requerente que a Câmara pretende vender o
referido prédio pelo preço base de quinze milhões de escudos, sendo os laços não
inferiores a cem mil escudos. Foi ainda deliberado, solicitar ao requerente que informe
se está interessado no citado preço, a fim de se marcar a hasta pública e fazer a devida
publicitação.-----------------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------Requerimento de MARIA DE LURDES ESTEVÃO RUSSO DA COSTA, residente na
Rua Principal, Frade de Cima, em Alpiarça, a requerer alvará de licenciamento para o
loteamento sito na Rua Principal, em Frade de Baixo, Alpiarça. Doc. n.º 14710. Proc.
n.ºs L-8 e 5/99.---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de dezasseis do mês findo e informar o requerente que não há inconveniente na emissão
do respectivo alvará, desde que cumpridas as condições nele referidas.-------------------Requerimento de FRANCELINA DE JESUS COUTINHO DA RAMA, residente na
Rua João Durão, número vinte e quatro, em Alpiarça, a requerer que lhe seja autorizado
o destaque de uma parcela de terreno, com área de cem vírgula vinte e cinco metros
quadrados do prédio urbano, com a área de duzentos e quarenta e um vírgula vinte
metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça, sob o
número mil e quarenta e seis e inscrito na matriz sob o artigo número três mil
quatrocentos e vinte e oito; sito na Rua João Durão, número vinte e quatro, em Alpiarça.
Doc.n.º14842. Proc.n.ºC-6.------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de vinte e seis do mês findo e certificar de acordo com o mesmo, ou seja, que é viável a
pretensão devendo constar na certidão o ónus do não fraccionamento.---------------------PEDIDOS DE DEMOLIÇÃO DE PRÉDIOS DEGRADADOS:----------------------------Requerimento de NUNO DE FARIA FREIRE DE ANDRADE, datado de oito do mês
findo, a requerer autorização para demolir o prédio sito na Rua José Relvas, número
sessenta e sessenta e dois, por o mesmo se encontrar desabitado e em avançado estado
se degradação. Doc. n.º 14904. Proc. n.º L-1/2.-------------------------------------------------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 de vinte e cinco do mês findo e proceder em conformidade.--------------------------Requerimento de JOSÉ JOAQUIM ALVES CALÇADA DE OLIVEIRA, datado de
nove do mês findo, a requerer autorização para demolir o prédio sito na Rua José
Relvas, números cinquenta e quatro, cinquenta e seis e cinquenta e oito, em Alpiarça,
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por o mesmo se encontrar em avançado estado de degradação e de se tornar inviável, em
termos económicos, a sua total recuperação. Doc. n.º14905. Proc. n.º L-1/2.--------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Carlos Jorge e Isabel Coelho, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de vinte e cinco do mês findo e proceder em conformidade.----------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Ofício de MOITA COMÉRCIO INTERNACIONAL, LIMITADA, com sede na Rua da
Rega, número três, rés-do-chão, em Almeirim a confirmar o interesse nos lotes números
cento e trinta e dois e cento e trinta e três da Zona Industrial bem como a solicitar a
possibilidade de ser a OLIVEPORTEX, COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES,
LIMITADA, empresa entretanto, constituída, a adquirir um dos lotes que lhes foi
atribuído, preferivelmente o lote número cento e trinta e dois. Doc. n.º 15752. Proc. n.º
O-53.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a pretensão e proceder à venda dos referidos lotes
de terreno, ou seja, vender o lote número cento e trinta e dois à empresa
OLIVEPORTEX, COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES, LIMITADA, e o lote
número cento e trinta e três à empresa MOITA COMÉRCIO INTERNACIONAL,
LIMITADA.-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício de ANTÓNIO AUGUSTO CARVALHO LUCIANO, datado de trinta do mês
findo, a confirmar a reserva dos lotes números cinquenta e nove e sessenta, na Zona
Industrial de Alpiarça. Doc. n.º15767. Proc. n.º O-53.-----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar ao interessado que informe se se mantém como
modalidade de pagamento pretendida, a totalidade no acto da escritura.--------------------Ofício de MARQUES E BERNARDO, LIMITADA, com sede na Rua José Relvas, sem
número, em Alpiarça, datado de vinte e nove do mês findo, a confirmar a reserva do lote
número sessenta e oito, da Zona Industrial de Alpiarça. Doc. n.º15766. Proc. n.ºO-53.--Deliberado, por unanimidade, proceder à venda do referido lote de terreno, nas
condições de pagamento solicitados, ou seja, de acordo com o previsto no regulamento
da Zona Industrial.----------------------------------------------------------------------------------Ofício da CRIBOR, EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS,
LIMITADA, com sede na Rua Dr. Torrão Santos, número três, em Almeirim, datado de
vinte e seis do mês findo, a confirmar a reserva de lotes, números vinte e sete e vinte e
oito, da Zona Industrial de Alpiarça. Doc. n.º 15769. Proc. n.º O-53.-----------------------Deliberado, por unanimidade, proceder à venda dos referidos lotes de terreno, nas
condições de pagamento solicitadas, ou seja, de acordo com o previsto no regulamento
da Zona Industrial.----------------------------------------------------------------------------------11

SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO MARQUES PAIS, datada de trinta do mês findo,
para atribuição de um subsídio ao Clube Desportivo “OS ÁGUIAS”, no valor de
duzentos e sessenta e três mil escudos, para a aquisição de trinta e cinco fatos de treino,
para a prática de Atletismo.------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO MARQUES PAIS, datada de trinta do mês findo,
para atribuição de um subsídio ao Clube Desportivo “OS ÁGUIAS”, no valor de
duzentos e trinta mil escudos, para a aquisição de trinta fatos de treino, para a prática de
Futebol.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de dois do mês em curso, para
atribuição de uma gratificação a JOSÉ JOÃO VINAGRE LOMEU, no valor de setenta
mil escudos, por ter assegurado a vigilância no Parque de Campismo nos dias vinte e
quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e trinta do mês
findo, das oito horas às vinte e três horas.-------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento de
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de dois de Dezembro do mês
em curso, para atribuição de uma gratificação a MIGUEL ANGELO GONÇALVES
PAIS e a PEDRO GONÇALO FLORÊNCIO LOPES, no valor de vinte mil escudos
cada, pela colaboração prestada nas actividades de animação, durante a Alpiagra/99.---Deliberado concordar com esta proposta e proceder ao pagamento das referidas
quantias. O senhor Vereador José João Pais não se pronunciou por ser familiar de um
dos animadores.-------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de três do mês em curso, para
atribuição de uma gratificação a MARINA SANTOS MARQUES e a MARTA SOFIA
DE OLIVEIRA PISCALHO, no valor de dez mil escudos cada, pela colaboração
prestada nos projectos OTL e ATL/99.----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento
das referidas quantias.------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de trinta do mês findo, para
atribuição de uma gratificação a JOAQUIM DIAS FOGUETEIRO, no valor de
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cinquenta mil escudos, pelo trabalho desempenhado no serviço de obras, durante o mês
de Novembro findo.---------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------PROJECTO DE ARRANJO URBANÍSTICO PARA A URBANIZAÇÃO DO
SACADURA, ENEIAS, EM ALPIARÇA, TERRENO COM ÁREA DE DEZASSEIS
MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS METROS QUADRADOS:--------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar uma proposta verbal do senhor Presidente da
Câmara no sentido de se adjudicar um estudo para a elaboração de um projecto de
Arranjo Urbanístico para o terreno com a área de dezasseis mil trezentos e noventa e
dois metros quadrados, situado em Eneias, Urbanização do Sacadura, em Alpiarça. Foi
ainda, deliberado informar os Serviços Técnicos de Obras para dar andamento ao
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram zero 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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