ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2000 – NÚMERO SESSENTA E DOIS.
Aos vinte e nove dias do mês de Março do ano dois mil, 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 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
sessenta, datado de vinte e oito do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
setenta e nove milhões novecentos e trinta e sete mil duzentos e noventa e dois escudos
e noventa centavos.
ORDEM DE TRABALHOS:
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
OBRAS:
Requerimento de MÁRIO FIDALGO PEREIRA D´ALMEIDA E SILVINA
GAMEIRO FIDALGO D´ALMEIDA, residentes na Rua Silvestre Bernardo Lima, em
Alpiarça, datado a vinte e dois de Dezembro de mil novecentos e noventa e nove, a
requerer a construção de um edifício plurifamiliar para as Ruas Comandante Fontoura
da Costa, Silvestre Bernardo Lima e Joaquim Monteiro Raposo. Doc. n.º16933. Proc.
n.º178/99.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado quatro de Janeiro findo, e informar os requerentes que o projecto de arquitectura
foi aprovado. Foi ainda deliberado, relativamente às soluções apresentadas, e face ao
conjunto cromático envolvente, aprovar a solução um, ou seja, caixilharias e
gradeamentos em verde de garrafa; os panos de alvenaria em branco, cor orla ocre.
Foi também deliberado, chamar a atenção do requerente relativamente à forma das
chaminés, as quais devem, em termos de solução arquitectónica, valorizar a tipologia
tradicional de Alpiarça.
LOTEAMENTOS:
Requerimento de JOAQUIM PRATAS DO CÉU, residente na Rua Dr. José António
Simões, número cinquenta e oito, em Alpiarça, datado a um de Janeiro do ano corrente,
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a requerer a desanexação de um lote de terreno, com a área de quatrocentos e quatro
virgula cinco metros quadrados, do prédio inscrito na matriz sob o artigo oitocentos e
vinte e um, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o número
três mil trezentos e quarenta e dois, com destino a logradouro do prédio pertencente ao
requerente inscrito na matriz sob o artigo dois mil seiscentos e vinte e três, e descrito na
Conservatória do registo Predial de Alpiarça, sob o número três mil seiscentos e dois.
Doc. n.º 17070. Proc. n.ºL-8.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de
Obras, de treze do mês em curso e deferi a pretensão de acordo com o mesmo.
GESTÃO PATRIMONIAL
PROPOSTA DE INVENTARIAÇÃO E RECONCILIAÇÃO DE BENS:
Proposta do Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezassete do mês em
curso, para obtenção de um inventário actualizado dos bens móveis e imóveis do
património da Câmara Municipal de Alpiarça, á excepção do domínio público, terrenos
e existências.
Deliberado, por unanimidade,

concordar com esta proposta, ou seja, adjudicar a

prestação de serviços à empresa “Shight Portuguesa”, com sede na Rua Rodrigo da
Fonseca, n.º24, 6.º andar, em Lisboa, pelos valores a seguir referidos, acrescidos do
imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor:
Inventário de bens ( dois mil bens) – novecentos e quinze mil escudos, Etiquetagem –
quarenta e quatro mil escudos, Reconciliação de bens – novecentos e vinte mil escudos.COMEMORAÇÕES DO DIA DA ARVORE:
Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada a vinte e três do mês em
curso, para que a Câmara Municipal de Alpiarça manifeste a todas as professoras do
ensino pré – primário e do primeiro ciclo do concelho de Alpiarça, o seu agradecimento
pela disponibilidade e empenho manifestado na dinamização do desfile do Dia da
Árvore em colaboração com a Autarquia, que se sagrou como uma das mais belas e
elucidativas manifestações sobre o fim a que se propunha – Proteger a Natureza.
Foi ainda proposto que deste reconhecimento público seja dado conhecimento às
professoras e ao CAE ( Centro de Coordenação da Área Educativa da Lezíria e Médio
Tejo ).
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.
SUBSÍDIOS:
Proposta do Sr. Vereador PAIS, sem data, para atribuição de um subsídio de cem mil
escudos ao Clube Desportivo “Os Águias”, assim discriminado:
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Cinquenta mil escudos pela participação e organização do Torneio Nacional de
Karaté integrado no Dia do Concelho.



Cinquenta mil escudos pela organização dos Torneios Concelhios de Atletismo
realizados no Casalinho, no dia vinte e sete de Fevereiro, no Frade de Cima no dia
vinte e seis de, e no Frade de Baixo dia quinze de Abril, sob responsabilidade da
Secção de Atletismo do Clube.

Deliberado, por unanimidade, concordar com a atribuição do referido subsidio, devendo
o pedido ser apresentado pela Direcção do Clube.
ALIENAÇÃO DE BENS
VENDA DE UM PRÉDIO SITO NA RUA JOAQUIM PRATAS, NÚMERO TREZE,
EM ALPIARÇA.
Deu-se início à hasta pública para a venda do prédio em epígrafe, conforme previsto no
edital número oito barra dois mil, publicitado em dezoito do mês findo.
Na praça apenas licitou o senhor JOÃO MANUEL DIAS TEODORO, com residência
na Rua Maestro Virgílio Fortunato Wenceslau, lote F cinco, com um lanço de cem mil
escudos, tendo o valor da arrematação atingido o montante de dez milhões cem mil
escudos.
Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido prédio pelo
referido, nas condições anteriormente previstas.
CONCURSO PUBLICO PARA CONCESSÃO DE UM ESPAÇO NO PARQUE DO
CARRIL, JUNTO AO ACESSO DO RIO ALPIARÇOLHO, DESTINADO Á
INSTALAÇÃO DE UM QUIOSQUE - BAR
Presente uma proposta de CADERNO DE ENCARGOS, para a concessão do espaço
em epígrafe, com a área de cem metros quadrados, elaborada pelo serviços Técnicos de
Obras da Câmara Municipal.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido Caderno de Encargo, bem como
abrir Concurso Público para a concessão do referido espaço, sendo a base de licitação
de um milhão de escudos e os lanços não inferiores a cinquenta mil escudos.
VÁRIOS:
Requerimento de JOÃO JORGE FREILÃO, residente na Rua Manuel Nunes Ferreira,
em Alpiarça, a requerer autorização para a instalação de uma balança tipo báscula, de
trinta toneladas, numa propriedade confinante com a Rua do Carril, durante a época das
colheitas, destinada a efectuar pesagens de produtos e máquinas agrícolas. Doc.
n.º002678, Proc. n.ºA-8.
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Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de
Obras, de vinte e um do mês em curso, e informar que não há inconveniente em
autorizar o solicitado.
Fax com a referência SN/DP/AB/00, enviado pelo CORREIO DA MANHÃ, com sede
na Avenida João Crisóstomo, número setenta e dois, em Lisboa, datado de vinte do mês
em curso, a comunicar que se vai editar um importante trabalho, editorial, no dia vinte
de Abril próximo, dedicado ao Distrito de Santarém em geral e em particular aos vinte e
um concelhos que o constituem, e a propor a presença publicitária da Câmara no
referido trabalho.
Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara não pretende colaborar na
iniciativa, conforme se encontra estabelecido para situações idênticas.
PESSOAL:
LISTA DE ANTIGUIDADE DO PESSOAL DO QUADRO PRÓPRIO DA
AUTARQUIA, ORGANIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO NOVENTA E TRÊS,
DO DECRETO LEI NÚMERO CEM BARRA NOVENTA E NOVE, DE TRINTA E
UM DE MARÇO (SÉTIMO SUPLEMENTO). REPORTADA A TRINTA E UM DE
DEZEMBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVE.
Presente o documento em epígrafe tornou-se conhecimento. Foi deliberado, por
unanimidade, dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES - NÚMERO DOIS:
Presente a alteração ao Plano de Actividades em epígrafe, no valor de seis milhões de
escudos.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara exarado
neste documento, em vinte do mês em curso, que autorizou esta alteração ao Plano de
Actividades.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - NÚMERO DOIS:
Presente a alteração Orçamental em epígrafe que acusa uma receita de doze milhões de
escudos, a equilibrar igual despesa.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara exarado
neste documento em vinte do mês em curso, que autorizou esta alteração orçamental.
CONTA DE GERÊNCIA E RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO DE MIL
NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE:
- Presente os instrumentos de gestão em epígrafe. A CONTA DE GERÊNCIA
apresenta o seguinte movimento:
SALDO ANTERIOR ORÇAMENTAL EM DOCUMENTOS de catorze milhões
oitocentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e dois escudos e cinquenta centavos;
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SALDO ANTERIOR ORÇAMENTAL EM NUMERÁRIO de catorze milhões
setecentos e oitenta e quatro mil novecentos e setenta e dois escudos; SALDO
ANTERIOR DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA EM NUMERÁRIO de um milhão
quinhentos e sessenta e três mil setecentos e vinte e nove escudos; RECEITA
ORÇAMENTAL CORRENTE de quinhentos e trinta e cinco milhões oitocentos e
cinquenta e sete mil trezentos e sessenta e quatro escudos e noventa centavos;
RECEITA ORÇAMENTAL DE CAPITAL de setecentos e oitenta e quatro milhões e
sessenta e nove mil duzentos e oitenta e oito escudos; ENTRADA DE FUNDOS DE
OPERAÇÕES DE TESOURARIA de noventa e nove milhões oitocentos e trinta e oito
mil quinhentos e quarenta e dois escudos; RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA EM
DOCUMENTOS de dez milhões quinhentos e setenta e oito mil e vinte e sete escudos;
DESPESA ORÇAMENTAL CORRENTE de quinhentos e cinquenta e um milhões
setecentos e quarenta e seis mil oitocentos e quatro escudos e cinquenta centavos;
DESPESA ORÇAMENTAL DE CAPITAL de setecentos e dezasseis milhões cento e
trinta mil e vinte e oito escudos; SAÍDA DE FUNDOS DE OPERAÇÕES DE
TESOURARIA de noventa e seis milhões novecentos e vinte e três mil setecentos e
oitenta e sete escudos; RECEITA VIRTUAL ANULADA DA CONTA EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL EM DOCUMENTOS de um milhão seiscentos e vinte e quatro mil
duzentos e sessenta e oito escudos; RECEITA VIRTUAL COBRADA EM
DOCUMENTOS de dezassete milhões oitocentos e onze mil quatrocentos e quarenta e
cinco escudos e cinquenta centavos; TRANSITANDO O SALDO PARA A
GERÊNCIA SEGUINTE: EM DOCUMENTOS: DA CONTA DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL de seis milhões e vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e seis escudos
e em NUMERÁRIO: DA CONTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL de sessenta e
seis milhões oitocentos e trinta e quatro mil setecentos e noventa e dois escudos e
quarenta centavos e da CONTA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA de quatro
milhões quatrocentos e setenta e oito mil quatrocentos e oitenta e quatro escudos.
Concordar, por unanimidade, com a canta da gerência e submetê-la a aprovação da
Assembleia Municipal.
Relativamente ao relatório de actividades foi deliberado, por maioria, com três votos a
favor e duas abstenções dos vereadores Carlos Jorge Pereira e Isabel coelho, concordar
com o mesmo e submetê-la a aprovação da Assembleia Municipal.
REQUISIÇÕES:
Foram autorizadas as requisições com os seguintes números:- SERVIÇO EMISSOR
ZERO UM: cinquenta e oito; cento e dezanove; cento e vinte; cento e vinte sete; cento e
trinta e quatro; cento e cinquenta e quatro; cento e cinquenta e seis; cento e cinquenta e
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nove; cento e sessenta; cento e setenta e seis; duzentos e cinco; duzentos e dezasseis;
duzentos e vinte; duzentos e vinte e um; duzentos e vinte e cinco; duzentos e quarenta e
nove; duzentos e cinquenta e nove; duzentos e oitenta e dois; duzentos e noventa e um;
trezentos e vinte e quatro; trezentos e vinte e cinco; trezentos e vinte e oito; trezentos e
trinta; trezentos e trinta e um; trezentos e trinta e seis; trezentos e trinta e sete; trezentos
e trinta e oito; trezentos e trinta e nove; trezentos e quarenta e um; trezentos e quarenta e
dois; trezentos e quarenta e três; trezentos e quarenta e quatro; trezentos e quarenta e
cinco; trezentos e quarenta e seis; trezentos e quarenta e sete; trezentos e quarenta e
oito; trezentos e quarenta e nove; SERVIÇO EMISSOR ZERO DOIS: sessenta e quatro;
oitenta e sete; cento e nove; cento e onze; cento e vinte e um; cento e trinta e oito; cento
trinta e nove; cento e quarenta; cento quarenta e um; cento e quarenta e dois; cento e
quarenta e seis; cento e cinquenta; SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: quarenta
e sete; quarenta e oito; noventa e cinco; zero dezassete; zero vinte e seis; trezentos e
noventa e nove; seiscentos e doze; zero zero trinta e seis; zero cento e dois; zero
quinhentos e noventa e seis; zero oitocentos e quarenta e sete; dois mil quinhentos e
vinte e cinco; dois mil e seiscentos e dois; dois mil setecentos e setenta e seis; três mil
seiscentos e dois; três mil seiscentos e vinte e cinco; três mil setecentos e noventa e três;
sete mil novecentos e dois; nove mil quatrocentos e vinte e quatro; nove mil
quatrocentos e cinquenta e sete; nove mil quatrocentos e cinquenta e oito; nove mil
quatrocentos e cinquenta e nove; nove mil quatrocentos e sessenta; zero zero duzentos e
treze; SERVIÇO EMISSOR NOVENTA E OITO: zero zero vinte e seis; dezanove FP;
quatrocentos e dezanove; seis mil novecentos e sessenta e três; seis FP; nove mil
seiscentos e oitenta e oito; AC zero três; ANMPAS; ANMPP; EA zero dois; GAT zero
três; GEG; GRIM; JFACT dois; LPB; SSFDM, no valor de treze milhões quinhentos e
noventa e cinco mil setecentos e um escudo
FORA DA ORDEM DE TRABALHOS:
No uso da palavra do Sr. Presidente da Câmara informou que era necessário dar
andamento a outros assuntos não constantes da ordem de trabalho, 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:
OBRAS:
PEDIDO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO:
Requerimento de ANA CRISTINA DIOGO MARTINS TEODORO, residente no Largo
Primeiro de Maio, Lote A, primeiro andar Direito, em Alpiarça, a requerer que lhe seja
certificado a viabilidade de construção, relativamente ao número de pisos, para o prédio
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situado na Rua Manuel Paciência Gaspar, números cento e sessenta e oito e cento e
setenta, em Alpiarça. Doc. n.º 3533. Proc. n.º C-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de vinte e sete do mês em curso, e informar a requerente que a pretensão é
viável por não coincidir com o traçado de circular rodoviário definido em PDM- Carta
Urbanística de Alpiarça.
LOTEAMENTOS:
Presente parecer dos SERVIÇO TÉCNICO DE OBRAS, datado de vinte e sete do mês
em curso, a informar, relativamente ao requerimento de MARIA GRACINDA DA
CONCEIÇÃO E OUTROS, residentes no Largo General Humberto Delgado, Casalinho
– Alpiarça para licenciamento das operações de loteamento a levar a efeito no
Casalinho, em Alpiarça, que, de acordo com o disposto no número três do Art.º vinte e
oito do Código do Registo Predial, devido ao facto de a diferença de áreas ser inferior a
cinco por cento e tratar-se de um prédio urbano para construção, é dispensada a
harmonização das mesmas, devendo o processo ser deferido. Doc. n.º 16.114, Proc.º n.º
L-8-12/99.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de vinte e sete do mês em curso e definir a pretensão da requerente.
O Sr. Presidente da Câmara não se pronunciou por ser familiar dos requerentes.
Requerimento de MÁRIO MANUEL PEREIRA RIBEIRO, residente na Rua do Poço
número sete, em Alpiarça, datado a quinze do mês em curso, a solicitar a viabilidade de
loteamento na Rua Manuel Paciência Gaspar, para a construção de quatro blocos de
apartamentos, com três pisos. Doc. n.º 3463. Proc. n.º L – 8.
Deliberado, por maioria, com três votos a favor e dois contra, dos vereadores Carlos
Jorge Pereira e Isabel Coelho, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
de vinte e sete do mês em curso, com a reformulação da implantação do loteamento e a
alteração do estacionamento.
PISCINAS DESCOBERTAS E ANEXOS, CORPOS A E B.
Proposta da LEIRISLENA, SOCIEDADES DE CONSTRUÇÃO, S.A., com sede na
Rua do Cinzeiro número quatrocentos e quinze – Bidoeira de Baixo, Bidoeira de Cima,
em Leiria, datado de dezassete do mês em curso, para a execução dos trabalhos de
fornecimento e assentamento de estrutura metálica de sombreamento, na obra “ Piscinas
Descobertas e Anexos, Corpos A e B, que foi adjudicada a esta empresa, nos valores de
dois milhões e oitocentos mil escudos, acrescido o valor de Imposto sobre o Valor
Acrescentado á taxa legal em vigor.
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Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta de trabalhos de alteração ao
projecto da obra em referência.
ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO PARA A AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO
DE ATLETISMO:
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, de
vinte e oito do mês em curso, que autorizou a abertura de Concurso Público para a
execução da empreitada: “Pavilhão de Atletismo – Ampliação”.
Requerimento de ANTÓNIO JOSÉ MAURÍCIO MADUREIRA FILIPE E JORGE
BATISTA CANIÇO, residente nas Ruas Sá da Bandeira e vinte e quatro de Julho, em
Fazendas de Almeirim, a requerer o licenciamento das operações de loteamentos para o
prédio sito em Frade de Cima, na Rua dos Sobreiros, freguesia e concelho de Alpiarça.
Proc. n.º L-8-1/2000
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
de vinte e sete do mês em curso, e informar os requerentes, que a pretensão é viável
relativamente ao desenho urbano, devendo o loteador apresentar os necessários
projectos do arruamento Sul e a correspondente drenagem de águas pluviais, devendo
constituindo condicionante de loteamento as condicionantes referidas no Processo
quanto às construções a erguer.
OPERAÇÕES DE DESTAQUE:
Oficio de ICERR – INSTITUTO PARA A CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA
REDE RODOVIÁRIA, Direcção de Estradas do Distrito de Santarém, datado em
quinze do mês em curso, com sede na EN 3 – Km quarenta mil ponto duzentos – São
Pedro, em Santarém, a informar, em resposta ao oficio número mil seiscentos e quinze,
de vinte e cinco do mês findo, que independentemente de ter sido emitido por esta
Câmara Municipal o alvará para o loteamento de JORGE MANUEL P. DOS SANTOS
FIGUEIREDO E OUTROS, e que referem ter sido tacitamente aprovado, há a salientar
que, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o artigo sexto, número um,
alínea b), do Decreto – Lei n.º treze barra setenta e um, de vinte e três de Janeiro, só
mediante licença por parte da Direcção de Estradas se poderá estabelecer o acesso
pretendido à EN cento e dezoito. Por sua vez, esse acesso só poderá ser estabelecido
com observância dos requisitos constantes no artigo sétimo do mesmo Decreto Lei.
Doc.3582 n.º C - 6
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, informar o referido
organismo conforme parecer dos Serviços Técnicos de Obras, de vinte e sete do mês em
curso, ou seja:
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Dar conhecimento de todos os procedimentos que a Câmara levou a efeito com vista a
dar andamento ao processo.
Requerimento de MANUEL JOSÉ MARQUES, residente na Rua onze de Março,
Casalinho, freguesia e conselho de Alpiarça, na qualidade de proprietário do prédio
rústico com a área de cinco mil novecentos e vinte metros quadrados, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça, sob o número quatro mil setecentos e
oitenta e seis e inscrito na matriz da freguesia de Alpiarça sob o artigo número quarenta
e quatro da secção trinta e um, sito no Casalinho, freguesia e conselho de Alpiarça,
confrontando a Norte com António Vasco Estudante Veríssimo e Joaquim Estudante, a
Sul com Raul Teodoro Martins, a Nascente e a poente com Rua Terra de Vinha, a
requerer que lhe seja certificado que o destaque que pretende efectuar do referido
prédio, de uma parcela de terreno com a área de setecentos metros quadrados, sita na
Rua onze de Março, Casalinho, freguesia e conselho de Alpiarça, a confrontar a Norte
com António Vasco Estudante Veríssimo, a sul com Raul Teodoro Martins, a Nascente
com Rua e a Poente com Manuel José Marques, não está sujeito à disciplina dos
loteamentos previstos no Decreto Lei quatrocentos e noventa e oito barra noventa e um
e respectivas alterações.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara exarado
neste documento em seis de Janeiro último, que autorizou a emissão da certidão
pretendida. Doc. n.º16779. Proc. C-6
OBRAS:
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO:
Requerimento de NOÉMIA ROSA CALARRÃO DO CÉU FIGUEIREDO, residente na
Rua Maria Albertina Sabino, número cento e vinte e quatro, em Alpiarça, a requerer
relativamente à deliberação da reunião de Câmara, realizada no dia dois do mês em
curso, sobre a viabilidade de construção no gaveto das ruas Manuel Paciência Gaspar e
Travessa do Hospital, a reapreciação do processo. Doc. n.º 3524. Proc. n.º C-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de
Obras, de vinte e sete do mês em curso e informar a requerente, face ao regulamento
do Plano de Urbanização vigente, que a proposta mantém-se nos dois pisos, podendo
ser equacionada a edificação de um piso exclusivamente sob o vão da cobertura,
recuado relativamente aos planos de fachada em um virgula vinte e cinco metros e
desenvolvido de modo a que, em termos de solução arquitectónica, permita uma leitura
disfarçada de dois pisos e não contribua para um acréscimo de volumetria
relativamente aos dois pisos.
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ESTABELECIMENTO COMERCIAL:
Requerimento de BAR – DISCOTECA “LAGO AZUL”, com sede na Rua Fernão
Magalhães, em Alpiarça, a solicitar o alargamento do horário do referido
estabelecimento, das duas para as quatro horas da manhã, no dia sete de Abril do ano
em curso, para a realização da festa de Finalistas da Escola C+S de Alpiarça. Doc.
n.º3993. Proc. n.º A-8-1-6.
Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.
CONCURSO:
CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO PARA “EXECUÇÃO
DE UM FURO DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA
SUBTERRÂNEA – ALPIARÇA”.
Presente uma informação do Gabinete de Apoio ao Presidente, datada de treze do mês
em curso, referente ao concurso em epígrafe.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, exarado
neste documento, em vinte e quatro do mês em curso, que autorizou que a adjudicação
fosse feita à empresa A. Cavaco, Construtora Civil e Obras Públicas, ACE, com sede na
Av. Engenheiro Duarte Pacheco, número vinte e um, em Lisboa pelo preço de seis
milhões nove mil duzentos e cinquenta escudos acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal em vigor, sendo o prazo de vinte e cinco dias.
Foi ainda deliberado, dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.
PROJECTOS DE ARRANJOS EXTERIORES DA ZONA ENVOLVENTE CENTRO
DE SAÚDE E RUA RICARDO DURÃO / RUA DO EUCALIPTAL:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, sem data, a propor a abertura de
concurso limitado, proposta para os projectos em epígrafe.
Deliberado, por unanimidade, aprovar os referidos projectos e proceder à abertura do
respectivo concurso, conforme parecer dos Serviços Técnicos de Obras.
PROPOSTAS:
PROPOSTA - PESSOAL:
Proposta dos Vereadores JOSÉ JOÃO PAIS e GABRIELA COUTINHO, datado a vinte
e nove do mês em curso, para todo o pessoal a trabalhar na Casa Museu dos Patudos;
das escolas, da responsabilidade da Autarquia e do Centro da Cultura, excepto o Rui
Gaspar e a Luisa Gargalo, fiquem ligado ao Encarregado Manuel Colhe.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e informar os funcionários
envolvidos.
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Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram dezassete horas e quinze minutos, da qual, para constar, se lavrou a
presente acta que foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
E eu, Manuela Ferreira Neves, Chefe de Repartição Administrativa e Financeira da
mesma Câmara, servindo de Secretária, a redigi e assino.
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