ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2000 – NÚMERO SESSENTA E CINCO.--------Aos vinte e seis dias do mês de Abril 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, Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva Coutinho e Isabel
Maria Fernandes da Silva Coelho, 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
setenta, datado de vinte do mês em curso, que acusa um saldo disponível de noventa e
sete milhões quinhentos e oito mil quatrocentos e oitenta e oito escudos e quarenta
centavos.----------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------CONCESSÃO DE UM ESPAÇO COM A ÁREA DE CEM METROS QUADRADOS,
SITO EM ALPIARÇA, NO PARQUE DO CARRIL, JUNTO DO ACESSO DO RIO
ALPIARÇOILO, PARA INSTALAÇÃO DE UM “QUIOSQUE – BAR:------------------Deu-se inicio à hasta pública para a concessão do espaço em epígrafe a que se refere o
Edital número dezassete barra dois mil, de trinta de Março findo.---------------------------Foi apresentada uma única proposta de FERNANDA CUNHA PAULO FELICIANO,
residente na Rua Pedro Almendro, número trinta e cinco, em Alpiarça, no valor de um
milhão e cinquenta mil escudos, sendo as condições de pagamento as seguintes:
semestrais, com vencimento a trinta de Maio e de Novembro de cada ano.----------------Deliberado, por unanimidade, aceitar esta proposta nas condições pretendidas. Foi ainda
deliberado informar que o contrato respectivo deve ser efectuado no prazo de dez dias a
contar da adjudicação.------------------------------------------------------------------------------PROPOSTAS PARA EXTRACÇÃO E VENDA DE CORTIÇA:---------------------------Deu-se inicio à hasta pública para a Extracção e Venda de Cortiça, a que se refere o
Edital número dezanove barra dois mil, de seis do mês em curso.----------------------------
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Foram apresentadas duas propostas: Número um, de JOSÉ MATIAS FERNANDES, no
valor de catorze milhões e vinte mil escudos; Número dois, de AMORIM E IRMÃOS
S.A., no valor de dezoito milhões de escudos.--------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta número dois, de AMORIM E IRMÃOS
S.A. Foi ainda deliberado solicitar à empresa que apresente documentação necessária
para a efectivação do respectivo contrato.-------------------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de MERCATEL, RODOLFO DO ROSÁRIO MARQUES DIAS, com
sede em Largo Dr. José António Simões, número nove, em Alpiarça, datado de quatro
do mês em curso, a requerer autorização para efectuar obras na loja número sete do
Mercado Municipal e a solicitar comparticipação no que diz respeito à colocação da
porta exterior. Doc. n.º 4398. Proc. n.º M-2.----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de treze do mês em curso e informar a requerente de acordo com o mesmo.---------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO PARA “EXECUÇÃO
DE UM FURO DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA
SUBTERRÂNEA – ALPIARÇA.----------------------------------------------------------------Atendendo a que não houve reclamações, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar, à
empresa A. CAVACO, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, ACE, com
sede em Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, número vinte e um, segundo andar, 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. Foi ainda deliberado
aprovar a minuta do contrato respectivo.--------------------------------------------------------EXECUÇÃO DE PASSEIOS – FRADE DE BAIXO – ALPIARÇA:----------------------Atendendo a que não houve reclamações, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a
empreitada à empresa CONSTRUTORA DO LENA, S.A., com sede em Quinta da
Sardinha, Fátima, pelo preço de três milhões oitocentos mil oitocentos e cinquenta
escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, visto
ser esta empresa que apresentou a proposta mais vantajosa economicamente. Foi ainda
deliberado aprovar a minuta do contrato respectivo.-------------------------------------------LINHA DE M.T A 30 KV, PARA O P.T. APC 50C – “QUINTA DA GOUXA” –
ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Atendendo a que não houve reclamações, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a
empreitada à empresa VALA CABO, LDA, com sede na Rua Pedras do Relógio, Alto
do Vale, em Santarém, pelo preço de um milhão setecentos e treze mil setecentos e
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noventa e seis escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal
em vigor, por ter apresentado a proposta mais vantajosa economicamente. Foi ainda
deliberado dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Proposta do Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, para atribuição de um voto de
louvor a ANTÓNIO MANUEL LOUREIRO ALMEIRANTE, na qualidade de segundo
Comandante do Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça, pelo comportamento
exemplar em prol da comunidade, e pela qualidade do trabalho que desenvolveu ao
longo de anos.---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este voto de louvor e dar conhecimento ao
segundo Comandante dos Bombeiros Municipais de Alpiarça.------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta da vereadora GABRIELA COUTINHO para a atribuição de uma gratificação a
ROSA MALACHO DA RAMA, no valor de vinte mil e quatrocentos escudos.----------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: sete; setenta e cinco; duzentos e dois; duzentos e quinze; duzentos e
sessenta e cinco; duzentos e sessenta e oito; duzentos e sessenta e nove; duzentos e
setenta; duzentos e oitenta nove; duzentos e noventa e nove; trezentos e vinte e dois;
trezentos e cinquenta e cinco; trezentos e cinquenta e nove; trezentos e sessenta e seis;
trezentos e sessenta e oito; trezentos e oitenta e três; trezentos e oitenta e cinco;
trezentos e oitenta e sete; trezentos e noventa e sete; quatrocentos e trinta e seis;
quatrocentos e quarenta e sete; quatrocentos e setenta e cinco; quatrocentos e setenta e
sete; quatrocentos e oitenta e quatro; quatrocentos e oitenta e seis; quatrocentos e
noventa e oito; quinhentos e dois; quinhentos e três; quinhentos e quatro; quinhentos e
cinco; quinhentos e seis; quinhentos e sete; quinhentos e oito; quinhentos e nove;
quinhentos e dez; quinhentos e onze; quinhentos e doze; quinhentos e treze; quinhentos
e quinze; quinhentos e dezasseis; quinhentos e dezassete; quinhentos e dezoito;
quinhentos e dezanove; quinhentos e vinte; quinhentos e vinte e um; quinhentos e vinte
e dois; quinhentos e vinte e três; quinhentos e vinte e quatro; quinhentos e vinte e cinco;
quinhentos e vinte e oito; quinhentos e trinta e um; quinhentos e trinta e dois;
quinhentos e trinta e três; quinhentos e trinta e quatro; quinhentos e trinta e cinco;
quinhentos e trinta e seis; quinhentos e trinta e sete; quinhentos e trinta e nove;
quinhentos e quarenta; quinhentos e quarenta e um; quinhentos e quarenta e dois;
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quinhentos e cinquenta; quinhentos e cinquenta e dois; quinhentos e cinquenta e três;
quinhentos e cinquenta e seis; quinhentos e cinquenta e cinquenta e oito; quinhentos e
cinquenta e nove; quinhentos e sessenta; quinhentos e sessenta e um; quinhentos e
sessenta e dois; quinhentos e sessenta e três; quinhentos e sessenta e quatro; quinhentos
e sessenta e cinco; quinhentos e sessenta e sete; quinhentos e setenta e dois; quinhentos
e setenta e quatro; quinhentos e setenta e cinco; quinhentos e setenta e seis; quinhentos e
setenta e nove; quinhentos e oitenta e três; quinhentos e oitenta e quatro; quinhentos e
noventa; quinhentos e noventa e três; quinhentos e noventa e quatro; quinhentos e
noventa e cinco; quinhentos e noventa e seis; quinhentos e noventa e sete; quinhentos e
noventa e oito; quinhentos e noventa e nove; SERVIÇO EMISSOR ZERO DOIS:
sessenta e três; noventa e cinco; cento e dezanove; cento e quarenta e três; cento e
quarenta e nove; cento e setenta e sete; cento e oitenta e seis; cento e noventa e seis;
cento e noventa e sete; cento e noventa e nove; SERVIÇO EMISSOR ZERO TRÊS: mil
novecentos quarenta e cinco; dois mil e noventa e cinco; SERVIÇO EMISSOR
OITENTA E OITO: dezassete; vinte e oito; trinta e sete; sessenta; cento e oitenta e sete;
duzentos e oito; duzentos e trinta e oito; duzentos e cinquenta e seis; novecentos e
quinze; zero zero sessenta e oito; zero zero noventa e cinco; zero cento e trinta e nove;
mil e sessenta e cinco; mil cento e cinquenta e um; mil duzentos e setenta e três; mil
trezentos e oito; mil quatrocentos e oitenta e quatro; mil quatrocentos e oitenta e cinco;
mil oitocentos e setenta e seis; três mil seiscentos e quatro; três mil oitocentos e setenta
e um; três mil oitocentos e setenta e dois; três mil novecentos e vinte; quatro mil e três;
quatro mil duzentos e oitenta e seis; cinco mil trezentos e sessenta e seis; cinco mil
quatrocentos e cinquenta e nove; cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro; cinco mil
oitocentos e três; sete mil cento e três; nove mil e três; SERVIÇO EMISSOR
NOVENTA E OITO: dois mil oitocentos e doze; quatro mil trezentos e cinquenta e
cinco; cinquenta e quatro FP; sete mil seiscentos e sessenta e três; oito mil duzentos e
trinta e dois; novecentos e vinte e um; novecentos e cinquenta e um; AP zero três;
AVPS; BMA zero três; EA zero quatro; FGM; GAT zero quatro; RESTCJ; UG zero
quatro; no valor de doze milhões novecentos e setenta e cinco mil novecentos e noventa
e três escudos.---------------------------------------------------------------------------------------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:----------------------------------------------------------------------------------------------4

VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de SUPERMERCADO COUTINHO E FILHOS, LIMITADA, com sede
na Rua Ricardo Durão, número duzentos e seis, em Alpiarça, datado a catorze do mês
em curso, a solicitar o averbamento ao alvará sanitário número quatro barra oitenta e
dois, de licença para explorar um estabelecimento de salsicharia com venda de carne
fresca e de carneiro. Doc. n.º 5083. Proc. n.º L-3.----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, remeter o processo ao Centro de Saúde de Alpiarça, para
emissão de parecer.---------------------------------------------------------------------------------GRATIFICAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------Proposta da vereadora GABRIELA COUTINHO para atribuição de uma gratificação a
CATARINA ISABEL SILVA NUNES, no valor de noventa e cinco mil e setecentos
escudos, pelo apoio prestado ao Serviço de Compras, durante o mês de Abril findo.-----Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

“LEVANTAMENTO

DIGITALIZADO DA CASA - MUSEU DOS PATUDOS”:---------------------------------Oficio de RITA DE SOUSA RIBEIRO DIOGO, arquitecta, residente na Rua Aquilino
Ribeiro, número trinta e oito, rés de chão direito, em Odivelas, a solicitar que o
pagamento da segunda prestação, relativa ao levantamento digitalizado da Casa - Museu
dos Patudos, seja efectuado à empresa R & C. Diogo, Arquitectura e Planeamento,
Limitada, da qual é sócia – gerente.--------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar parecer sobre este assunto à CCRLVT e à
Consulta Jurídica da Câmara, com a maior urgência possível.-------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram vinte horas, 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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