ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2000 – NÚMERO SETENTA.---------------------Aos cinco dias do mês de Julho 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 dezassete 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 cento
e vinte e cinco, datado de quatro do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
cento e quarenta milhões duzentos e quinze mil setecentos e quarenta e dois escudos e
oitenta centavos.-------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de MÁRIO JOÃO FAVAS RAMIRO, residente na Rua Manuel
Paciência Gaspar, número duzentos e vinte e um, em Alpiarça, a requerer licença para
legalização de obras de edificações, sitas no Largo da Feira, em Alpiarça. Doc. n.º 9357.
Proc. n.º 91/2000------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de vinte do mês findo e informar o requerente que o actual processo não pode ser
deferido em virtude de estar em desacordo com as anteriores deliberações camarárias,
podendo ser legalizada como oficina a edificação construída ao abrigo do processo de
obras número cento e vinte e seis barra noventa e um, desde que sejam cumpridas as
condicionantes de que lhe foi dado conhecimento pelo ofício número três mil seiscentos
e noventa e sete, de três de Junho de mil novecentos e noventa e oito.----------------------EMPREITADA – LOTEAMENTO URBANO ARTUR CARVALHO:-------------------Proposta dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de vinte e nove do mês
findo, para prorrogação de prazo da empreitada em epígrafe, por mais quarenta e cinco
dias, a pedido da empresa CONSTRUTORA DO LENA, S.A., uma vez que a obra tem
1

decorrido sem interrupções e também por lhe ter sido solicitado para efectuar trabalhos
não contemplados inicialmente. Doc. n.º 8334. Proc. n.º O-57-2----------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta
e deferir a pretensão da empresa a partir do final do prazo contratual.----------------------ÁGUAS:----------------------------------------------------------------------------------------------COBRANÇA – HORÁRIO CONTÍNUO:------------------------------------------------------Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de quatro do mês em curso, para que o
Horário dos Leitores-Cobradores de consumos, nas antigas instalações da EDP, seja, no
período da cobrança, das nove horas às dezoito horas.----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------CONCURSOS PÚBLICOS:-----------------------------------------------------------------------EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE ATLETISMO –
AMPLIAÇÃO – ALPIARÇA”:-------------------------------------------------------------------APRECIAÇÃO E ANÁLISE DE PROPOSTAS:----------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de trinta de Junho findo,
sobre a apreciação e análise das propostas para a empreitada em epígrafe, na qual é
proposto que a adjudicação seja feita à PLANOTEJO – COOPERATIVA
RIBATEJANA de CONSTRUÇÃO CIVIL. CRL, com sede na Rua Conselheiro
Figueiredo Leal, números quinze e dezassete, em Alpiarça, pelo preço de setenta e oito
milhões seiscentos e sessenta e dois mil setecentos e noventa e quatro escudos,
acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor, pelo facto de,
ponderados os critérios definidos em programa de concurso, ter maior pontuação.-------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------------------------EMPREITADA DE “ARRELVAMENTO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E
REMODELAÇÃO DE VELÓDROMO”:-------------------------------------------------------APRECIAÇÃO E ANÁLISE DE PROPOSTAS:----------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, sobre a apreciação e análise das
propostas para a empreitada em epígrafe, onde é proposto que a adjudicação da
empreitada seja feita às empresas VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE
PLANTAS, S.A., com sede em Quinta da Silvã, Rua oito, Lote cento e cinquenta e três,
rés-do-chão esquerdo,

em Torres Novas, e ENGIL – SOCIEDADE DE

CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A., com sede na Rua Mário Dionísio, número dois, em
Linda-a-Velha, pelo preço de oitenta e cinco milhões novecentos e sessenta e sete mil
trezentos e noventa e três escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à
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taxa legal em vigor, sendo o prazo de execução de sessenta dias (proposta
condicionada), pelo facto de ter obtido, ponderados os critérios definidos em programa
de concurso, maior pontuação.--------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade, ou seja, dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.----------EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO ELEVADO DE TREZENTOS
METROS CÚBICOS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A
FRADE DE BAIXO E GOUXARIA – ALPIARÇA”:-----------------------------------------APRECIAÇÃO E ANÁLISE DE PROPOSTAS:----------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, sobre a apreciação e análise das
propostas para a empreitada em epígrafe, na qual é proposto que a adjudicação seja feita
à

empresa
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HIDRÁULICOS, LIMITADA, com sede na Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos,
número um - B – décimo andar, Portela, Loures, pelo preço de trinta e cinco milhões
quinhentos e cinquenta e três mil trezentos e vinte e seis escudos, acrescido do Imposto
sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor, sendo o prazo de execução de cento e
cinco dias (proposta condicionada), pelo facto de, ponderados os critérios definidos em
programa de concurso, ter maior pontuação.----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade, ou seja, dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.----------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Carta da CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA DE MAGOS, número
oitocentos e trinta e quatro, datado de vinte e sete do mês findo, a solicitar apoio para as
crianças do Hospital Dª Estefânia, enviando um cheque de mil escudos à ordem da Liga
dos Amigos do Hospital Dª Estefânia. Doc. n.º 8268. Proc. n.º A-8-1-4--------------------Deliberado, por unanimidade, contribuir com a importância de mil escudos e refazer o
citado oficio, enviando-o a dez entidades que estejam dispostas a dar a sua colaboração
nesta iniciativa.--------------------------------------------------------------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de hoje, para atribuição a
CATARINA ISABEL SILVA ANTUNES, de uma gratificação no valor de trinta mil
escudos, pela sua coloração prestada durante dezasseis dias do mês de Junho findo, no
serviço de compras.---------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------3

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE UM FUNCIONÁRIO:-------------------Voto de Pesar, apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara, pela morte do funcionário
Paulo Jorge Leitão Dias.---------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este voto de pesar e expressar à família do
falecido as mais sentidas condolências.----------------------------------------------------------SÉTIMA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:----------------------------------------------------Presente a alteração orçamental em epígrafe, que acusa uma receita de oito milhões e
quinhentos mil escudos a equilibrar igual despesa.---------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.--------------SEGUNDA REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES:----------------------------------Presente a revisão ao Plano de Actividades em epígrafe, no valor de seis milhões e
quinhentos mil de escudos.------------------------------------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta
Revisão ao Plano de Actividades e submetê-la a aprovação da Assembleia Municipal
para a aprovação/ratificação.----------------------------------------------------------------------REQUISIÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------------Foram autorizadas as requisições com os seguintes números: - SERVIÇO EMISSOR
ZERO UM: setecentos e noventa e dois; novecentos e cinquenta e dois; novecentos e
cinquenta e três; novecentos e cinquenta e quatro; novecentos e sessenta; novecentos e
sessenta e um; novecentos e sessenta e dois; novecentos e sessenta e três; novecentos e
sessenta e quatro; novecentos e sessenta e cinco; novecentos e setenta e um; novecentos
e setenta e três; novecentos e setenta e quatro; novecentos e setenta e cinco; novecentos
e setenta e seis; novecentos e setenta e sete; novecentos e setenta e oito; novecentos e
setenta e nove; novecentos e oitenta; novecentos e oitenta e um; novecentos e oitenta e
dois; novecentos e oitenta e três; novecentos e oitenta e quatro; novecentos e oitenta e
cinco; novecentos e oitenta e seis; novecentos e oitenta e oito; novecentos e noventa e
dois; novecentos e noventa e cinco; novecentos e noventa e sete; novecentos e noventa e
oito; novecentos e noventa e nove; mil; -SERVIÇO EMISSOR ZERO DOIS: duzentos e
cinquenta e um; duzentos e cinquenta e dois; duzentos e cinquenta e três; duzentos e
cinquenta e quatro; duzentos e cinquenta e cinco; duzentos e cinquenta e sete; duzentos
e cinquenta e oito; duzentos e sessenta; duzentos e sessenta e um; duzentos e sessenta e
seis; duzentos e sessenta e sete; duzentos e sessenta e oito; duzentos e setenta; duzentos
e setenta e um; duzentos e setenta e dois; duzentos e setenta e três; duzentos e setenta e
quatro; duzentos e setenta e cinco; duzentos e setenta e seis; duzentos e setenta e nove;
duzentos e oitenta; duzentos e oitenta e um; duzentos e oitenta e dois; duzentos e oitenta
e três; duzentos e oitenta e quatro; duzentos e oitenta e cinco; duzentos e oitenta e seis;
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duzentos e oitenta e sete; duzentos e oitenta e oito; duzentos e oitenta e nove; duzentos e
noventa; duzentos e noventa e um; -SERVIÇO EMISSOR ZERO TRÊS: cento e
cinquenta e nove; setecentos e quarenta e nove; -SERVIÇO EMISSOR OITENTA E
OITO: zero quatro; dezanove; trinta e cinco; zero vinte e cinco; zero cinquenta e um;
zero cinquenta e cinco; cento e setenta e quatro; duzentos e noventa e quatro; trezentos e
setenta; quatrocentos e um; quatrocentos e vinte e três; quatrocentos e trinta e seis;
quatrocentos e noventa e dois; quinhentos e cinquenta e sete; quinhentos e cinquenta e
oito; quinhentos e oitenta e três; seiscentos e quarenta e três; seiscentos e quarenta e
seis; setecentos e quarenta e três; oitocentos e um; novecentos e três; novecentos e onze;
zero setecentos e quarenta e quatro; mil cento e noventa e sete; mil seiscentos e vinte e
oito; mil setecentos e trinta; dois mil trezentos e dezoito; dois mil quatrocentos e setenta
e cinco; dois mil novecentos e noventa e sete; três mil e oitenta e um; quatro mil
quatrocentos e vinte e oito; quatro mil quatrocentos e vinte e nove; quatro mil
novecentos e sessenta e sete; cinco mil e noventa e um; cinco seiscentos e sessenta e
cinco; cinco seiscentos e sessenta e oito; cinco mil oitocentos e cinco; cinco mil
novecentos e oitenta e sete; sete mil seiscentos e oitenta e sete; sete mil setecentos e
vinte e dois; oito mil trezentos e sessenta e oito; oito mil trezentos e sessenta e nove;
nove mil cento e trinta e um; nove mil seiscentos e um; zero cinco mil cento e
dezassete; -SERVIÇO EMISSOR NOVENTA E OITO: zero trezentos e sete; dois mil e
duzentos; cinco mil duzentos e setenta e oito; seiscentos e setenta e oito; sete mil
seiscentos e sessenta e cinco; sete mil novecentos e sessenta e seis; nove mil
quatrocentos e quarenta e dois; AACM zero seis; AUXECON zero zero; CAFEB zero
seis; CGA sessenta e um; CGA sessenta e dois; CGA sessenta e três; CGA sessenta e
quatro; CGA sessenta e cinco; CGA sessenta e seis; CGA sessenta e sete; CPRL; EA
zero seis; EIT; FPB setenta e um; FPB setenta e dois; GJJ; GZJ; IP zero seis; SAMS
zero seis; TSU sessenta e um; TSU sessenta e dois; TSU sessenta e três; TSU sessenta e
quatro; TSU sessenta e cinco; TSU sessenta e seis; UG zero seis; no valor total de
dezanove milhões seiscentos e nove mil oitocentos e noventa 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 e apreciar os seguintes
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÃO DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE:------------------------------------------5

Informação da MARIA ROSA LOPES FERRÃO, datada de três do mês em curso, a dar
esclarecimento sobre oficio da Direcção-Geral de Viação, a propósito de colocação de
painéis com mensagens de segurança rodoviária, conforme lhe foi solicitado em reunião
de vinte e um de Junho findo. Doc. n.º 8516. Proc. n.º A-8.----------------------------------Tomou-se conhecimento. Deliberado, por unanimidade, remeter à funcionária Eugénia
Cunha para informar esta situação.---------------------------------------------------------------PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS EM ALPIARÇA:----------------Informação/Proposta dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de hoje, sobre o
procedimento a adoptar, caso a Câmara opte pela Empreitada, para execução de obras
de pavimentação de arruamentos urbanos de Alpiarça.----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação/proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício de MOTO CLUBE CHARRUA, datado de vinte do mês em findo, a requerer a
oferta de cinquenta emblemas bordados com o brasão de Alpiarça, para serem
colocados nos coletes utilizados durante os eventos em que participam. Doc. n.º 8331.
Proc. n.º A-8-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, oferecer o solicitado (cinquenta brasões).-------------------Fax da AJER – ASSOCIAÇÃO DE JOVENS ENÓLOFILOS DO RIBATEJO, a dar
conhecimento do Comunicado à Imprensa da FIJAV – Fédération Internationale des
Jeunes Amis du Vin, dando conta da eleição, para o triénio dois mil - dois mil e três, da
portuguesa Engenheira Filipa Melo de Vasconcelos, para a presidência desta
organização. Doc. n.º 8460. Proc. n.º A-12.-----------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, enviar oficio à Engenheira
Filipa Melo de Vasconcelos, endereçando os mais sinceros parabéns pela escolha feita
pela FIJAV.------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da Empresa WM. BOLTHOUSE FARMS. INC, com sede em East Brundage
Lane, Bakersfield, Ca, a enviar pequeno resumo do projecto de investimento que
pretende levar a cabo no concelho de Alpiarça. Proc. A-8.-----------------------------------Após apreciação do projecto foi deliberado, por unanimidade, aceitar a pretensão.-------PROJECTO DE ARRANJOS EXTERIORES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE
ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Presente o projecto em epígrafe elaborado pelo GAT de Santarém.-------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este projecto e proceder e à abertura do
respectivo concurso de acordo com a lei vigente.----------------------------------------------BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALPIARÇA:------------------------------------------------6

Oficio do GABINETE DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM,
número quinhentos e noventa e um, de vinte e um do mês findo, a enviar duas colecções
do projecto de estabilidade, águas e esgotos, respeitante à obra em epígrafe. Doc. n.º
8111. Proc. n.º O-66.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar este projecto e abrir concurso para a referida obra
de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara deu conhecimento de um despacho do Ministério Público,
com data de quatro do mês em curso, contra a CDU, a propósito de uma crítica de que
foi alvo.-----------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram dezanove horas, 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. ---------------------------------

7

