ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALPIARÇA REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2000 - NÚMERO SETENTA E
DOIS.-------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e sete dias do mês de Julho do ano de 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, Carlos Jorge Duarte
Pereira, José João Marques Pais e Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva Coutinho,
Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------------Foi justificada a falta da vereadora Isabel Maria Fernandes da Silva Coelho.--------------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 quarenta e um, datado de vinte e seis do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de cento e cinquenta e seis milhões cento e vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e um
escudos e oitenta centavos.------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------RAMPA DE ACESSO A UMA PROPRIEDADE CONFIANTE COM O LOTE
QUARENTA E CINCO DA URBANIZAÇÃO ARTUR CARVALHO:-------------------Informação da Consultora Jurídica Dr.ª AMÉRICA CRAVO, datada de vinte e seis do
mês em curso, a dar parecer relativamente ao assunto em epígrafe. Doc. n.º 9601. Proc.
n.º L-8.------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao parecer da Consultora Jurídica, foi deliberado, por unanimidade, informar o Sr.
Gabriel Tapadas Marques de que a Câmara mantem a deliberação anterior. Foi ainda
deliberado dar-lhe conhecimento da informação dos Serviços Técnicos de Obras de
dezassete do mês em curso.------------------------------------------------------------------------CONCURSOS PÚBLICOS:-----------------------------------------------------------------------EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE ATLETISMO –
AMPLIAÇÃO – ALPIARÇA”:-------------------------------------------------------------------APRECIAÇÃO E ANÁLISE DE PROPOSTAS:----------------------------------------------1

Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de trinta do mês findo,
sobre análise das propostas para a empreitada em epígrafe.----------------------------------Atendendo a que não houve reclamações, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a
empreitada

à

empresa

PLANOTEJO,

COOPERATIVA

RIBATEJANA

DE

CONSTRUÇÃO CIVIL - CRL, com sede na Rua Conselheiro Figueiredo Leal, números
quinze e dezassete, em Alpiarça, pelo valor de setenta e oito milhões seiscentos e
sessenta e dois mil setecentos e noventa e quatro escudos acrescido do Imposto sobre o
Valor Acrescido à taxa legal, sendo o prazo de execução da obra de cento e cinquenta
dias, pelo facto de esta Empresa ter obtido maior pontuação de acordo com critérios
definidos em programa de Concurso. Foi ainda deliberado, aprovar a minuta do contrato
respectivo.--------------------------------------------------------------------------------------------EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO ELEVADO DE TREZENTOS
METROS CÚBICOS EM FRADE DE BAIXO, ALPIARÇA”:-----------------------------Atendendo a que não houve reclamações, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a
empreitada à empresa SETH – SOCIEDADE DE EMPREITADAS E TRABALHOS
HIDRÁULICOS, LIMITADA, com sede em 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 (proposta condicionada),
por ter maior pontuação, de acordo com critérios definidos em Programa de Concurso,
sendo o prazo de execução da obra de cento e cinco dias. Foi ainda deliberado aprovar a
minuta do contrato respectivo.--------------------------------------------------------------------EMPREITADA DE “ARRELVAMENTO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E
REMODELAÇÃO DO VELÓDROMO”:-------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, atendendo a que foram prestados os esclarecimentos
devidos às reclamações das empresas reclamantes e dada a urgência da obra, face à
proximidade da época de futebol, dispensar a audiência aos interessados nos termos do
artigo cento e três do Código do Procedimento Administrativo, e adjudicar a empreitada
às empresas VIBEIRAS – SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A., com sede
em Quinta da Silvã, Rua oito, lote cento e cinquenta e três, rés-de-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 Acrescido à taxa legal, sendo o prazo de execução de sessenta
dias (proposta condicionada).---------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado aprovar a minuta do contrato.--------------------------------------------2

EMPREITADA DE “ARRUAMENTOS CASALINHO – RUA DO PINHEIRO / RUA
ONZE DE MARÇO”:------------------------------------------------------------------------------Relatório e análise das propostas para a empreitada em epígrafe, elaborado pelos
SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, em vinte e seis do mês em curso, onde é
proposto que a adjudicação recaia na proposta da empresa CONSTRUTORA DO
LENA, S.A., com sede em Quinta da Sardinha, Fátima, com o valor de quarenta e oito
milhões oitocentos e sessenta e dois mil setecentos e quarenta escudos, acrescido do
Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal, sendo o prazo de execução da obra de
sessenta dias.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório (apreciação e análise das
propostas) e dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.----------------------FORNECIMENTO CONTÍNUO DE DOZE MIL TONELADAS DE TOUTVENANT:--------------------------------------------------------------------------------------------Relatório de apreciação e análise das propostas para o fornecimento em epígrafe,
elaborado pelos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, em vinte e seis do mês em curso,
onde é proposto que a adjudicação recaia na proposta da empresa FORNECEDORA DE
BRITAS DO CARREGADO, S.A., com sede na Rua Vaz Monteiro, número cento e
noventa e dois, rés-de-chão esquerdo, Carregado, com o valor de doze milhões e
trezentos mil escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal.---Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório (apreciação e análise das
propostas) e dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.----------------------PROJECTO DE LOTEAMENTO URBANO NA ZONA DA SACADURA, EM
ALPIARÇA, (DESENHO URBANO):----------------------------------------------------------Ofício da TRIVIUM, ARQUITECTURA E URBANISMO, LIMITADA, datado de
vinte e quatro do mês em curso, a remeter desenho urbano do projecto de loteamento de
uma parcela de terreno pertencente ao domínio privado municipal, situado na Zona do
Sacadura, em Alpiarça e delimitada pelas Ruas Maestro Virgílio Fortunato Wenceslau,
Dr. Alberto Dias Pereira e Alberto Borges. Doc. n.º 9502. Proc. n.º O-14.-----------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara concorda com o referido projecto
de loteamento urbano (desenho urbano).--------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------INQUÉRITO DISCIPLINAR MANDADO INSTAURAR POR DELIBERAÇÃO
TOMADA EM REUNIÃO DE DEZANOVE DO MÊS EM CURSO, A RAMIRO
RELVAS LIMA:------------------------------------------------------------------------------------Solicitação apresentada pela instrutora do inquérito, datada de vinte e um do mês em
curso, para que seja dilatado o prazo para conclusão do inquérito mandado instalar por
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deliberação tomada em reunião de dezanove do mês em curso, a Ramiro Relvas Lima,
por mais trinta dias, por motivo de o processo ter alguma complexidade e também pelo
facto de se estar a aproximar o período de férias. Doc. n.º 9427. Proc. n.º P-I.------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara,
exarado neste documento em vinte e um do mês em curso, que autorizou a pretensão.---SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Proposta do vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de vinte do mês em curso, para
atribuição de um subsídio de quatrocentos mil escudos ao Clube Desportivo “Os
Águias”, destinado à compra de Fatos de Treino para a Escola de Ciclismo (cinquenta
Fatos de Treino, no valor de oito mil escudos cada).-------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta da vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e cinco do mês em
curso, para atribuição de uma gratificação a ANA ISABEL PISCO VERÍSSIMO, pela
colaboração dada de dez a trinta do mês findo, na preparação dos Projectos Ocupação
de Tempos Livres/Dois Mil, que iniciaram no presente mês, no valor de oitenta e quatro
mil cento e cinquenta escudos.--------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------ABAIXO – ASSINADO DOS MORADORES DA RUA JOAQUIM NUNES
FERREIRA, EM ALPIARÇA:--------------------------------------------------------------------Abaixo - assinado, datado de vinte e seis do mês findo, apresentado pelos dos
moradores da Rua Joaquim Nunes Ferreira, em Alpiarça, a manifestarem à Câmara
Municipal de Alpiarça, à Guarda Nacional Republicana e ao Centro Regional de
Segurança Social, a sua preocupação face ao comportamento de um grupo de jovens
moradores nesta rua, no número sessenta e um, que dizem pertencer à Associação
“Passo para o Futuro”, para recuperação de toxicodependentes, que está a gerar uma
onda de grande insegurança nas pessoas e bens, tendo culminado no passado dia dezoito
do mês findo com o roubo do automóvel de um morador da Zona, o qual foi encontrado
bastante danificado perto de Sines. No sentido de evitar maiores problemas no futuro,
solicitam ajuda às instituições referidas para resolução da situação o mais breve
possível.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a sugestão do Sr. Presidente da Câmara,
ou seja,

apresentar queixa contra a Associação “Passo para o Futuro”, junto do

Ministério Público.----------------------------------------------------------------------------------4

LOTEAMENTO DA ZONA DO FINO:---------------------------------------------------------Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, no sentido de se
autorizar a proprietária D. MARIA ISABEL FINO CASTELÃO DE ALMEIDA DO
ESPÍRITO SANTO, a efectuar o pagamento fraccionado da taxa de urbanização, da
parte que lhe couber, até ao termo do prazo de execução das obras do Loteamento em
epígrafe, cuja previsão aponta para até ao final de Fevereiro de dois mil e um, devendo
ser prestada uma caução, mediante Seguro-caução, podendo a modalidade da mesma ser
alterada a pedido da interessada.------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar conhecimento às
proprietárias do terreno em causa.----------------------------------------------------------------OITAVA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:----------------------------------------------------Presente a Alteração Orçamental em epígrafe que acusa uma receita de cento e oitenta e
oito milhões de escudos, a equilibrar igual despesa.-------------------------------------------Depois de apreciada e discutida, foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.-------------QUARTA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES:-------------------------------Presente a alteração ao Plano de Actividades em epígrafe, no valor de cento e oitenta e
um milhões de escudos.----------------------------------------------------------------------------Depois de apreciada e discutida, foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.-------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram dezanove 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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