ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2000 - NÚMERO SETENTA E SEIS.-------Aos dezoito dias do mês de Outubro 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,
Isabel Maria Fernandes da Silva Coelho e José João Marques Pais, Vereadores.----------Foi justificada a falta da vereadora Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva Coutinho
por estar em representação da Câmara na cerimónia de elevação do festival de
gastronomia de Santarém a Património Cultural.-----------------------------------------------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 cento
e noventa e sete, datado de dezassete do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de noventa e sete milhões seiscentos e setenta e oito mil quatrocentos e vinte e oito
escudos e trinta centavos.--------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------ALINEAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------VENDA DE LOTES DE TERRENO SITOS NA RUA JOÃO MARIA DA COSTA,
EM ALPIARÇA (LOTEAMENTO DE ARTUR CARVALHO E OUTROS):------------Procedeu-se à hasta pública para a venda dos lotes números vinte e dois, vinte e quatro,
vinte e cinco e quarenta e um do loteamento em epígrafe, a que se refere o edital
número quarenta e um barra dois mil, publicitado em vinte um do mês findo.-------------Na praça, apenas licitou, para o lote número vinte e dois, Palmira Pinto Martinho
Marques em representação da Sociedade “CONSTRUÇÕES PALMIRA MARTINHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LIMITADA”, com sede na Rua Luis Camões, número
trinta e dois, em Alpiarça, com um lanço de cem mil escudos, tendo o valor da
arrematação atingido o montante de cinco milhões catorze mil e quatrocentos escudos.-Para o lote número vinte e quatro, apenas licitou Palmira Pinto Martinho Marques, em
representação de ÂNGELO JOSÉ MILAGRE FIGUEIREDO FERREIRA ARAÚJO,
residente em Leipzig-Alemanha, na qualidade de sua procuradora, com um lanço de
cem mil escudos, tendo o valor da arrematação atingido o montante de seis milhões
nove mil e trezentos escudos.----------------------------------------------------------------------Para os restantes lotes de terreno não houve interessados.------------------------------------1

Deliberado, por unanimidade, aceitar as ofertas e proceder à venda dos lotes de terreno
números vinte e dois e vinte e quatro, pelos referidos preços e nas condições previstas.-EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de LUCINDA DA SILVA TOMÉ, residente na Rua Vinte e Quatro de
Julho, em Fazendas de Almeirim, concelho de Almeirim, datado de seis do mês em
curso, a requerer que lhe seja informado qual a viabilidade de construção num prédio
sito na Rua do Bocage, número noventa a seis, em Alpiarça, com a área de quatrocentos
e setenta metros bem como qual o tipo de construção e número de pisos. Doc. n.º 12355.
Proc. n.º C-6.-----------------------------------------------------------------------------------------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, ou seja, que
é viável a edificação de dois pisos e cave, desde que esta não contribua para o aumento
da cércea envolvente.-------------------------------------------------------------------------------Ofício de ALPIARTE, CARPINTARIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ALUMÍNIOS,
LIMITADA, com sede na Rua do Matadouro, número um, em Alpiarça, datado de três
do mês em curso, a solicitar que a Câmara Municipal reavalie a deliberação tomada em
reunião de Câmara de seis do mês findo, quanto ao pagamento dos estragos em via
pública por motivo de obras de construção do Bloco Habitacional sito na Rua
Conselheiro Figueiredo Leal, em Alpiarça. Doc. n.º 12268. Proc. n.º R-4.-----------------Tomou-se conhecimento do parecer dos Serviços Técnicos de Obras de treze do mês em
curso. Foi deliberado, por unanimidade, marcar uma reunião com um representante da
empresa, a fim de se tentar dar resolução ao assunto.------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------Requerimento de JOÃO CARLOS SANFONA DUARTE, residente na Rua Silvestre
Bernardo Lima, número noventa e seis, segundo andar esquerdo, em Alpiarça, datado de
seis do mês em curso, a requerer, na qualidade de proprietário do lote número três do
loteamento número um barra noventa e seis, referente ao alvará número cinco barra
noventa e sete e posterior alteração de quinze de Abril de mil novecentos e noventa e
oito, que lhe seja concedido o recuo da mancha de implantação para os seis metros,
relativamente ao murete de vedação. Doc. n.º 12434. Proc. n.º L-8.-------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de treze do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, fazer um aditamento ao
alvará inicial com as alterações pretendidas.----------------------------------------------------2

Requerimento de LUCÍLIA COELHO DO CÉU SANFONA FERREIRA, PAULO
ALEXANDRE DO CÉU SANFONA FERREIRA e JOÃO PAULO DO CÉU
SANFONA FERREIRA, todos residentes na Rua José Relvas, número trezentos e
oitenta, freguesia e concelho de Alpiarça, a requererem, ao abrigo do artigo quinto do
Decreto-Lei número quatrocentos e quarenta e oito barra noventa e um, de vinte de
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número trezentos e trinta e
quatro barra noventa e cinco, relativamente ao prédio misto com a área total de dois mil
cento e três virgula trinta e três metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alpiarça sob o número cinco mil quinhentos e sessenta e um e inscrito na
matriz da freguesia de Alpiarça sob os artigos números oitenta e cinco da Secção R,
rústico e quarenta e seis, urbano (parte), sito em Alpiarça, confrontando a norte com
Rua José Relvas, a sul com Domingos Alves da Silva, a nascente com Júlio Nunes
Garrucho e a poente com Rua João Maria da Costa, composto por terra de semeadura,
vinha, oliveiras e casas de habitação, que lhes seja autorizado o destaque de uma parcela
de terreno, do mesmo prédio, com a área de mil trezentos e noventa virgula vinte e nove
metros quadrados, sito em Alpiarça, confrontando a norte com Rua José Relvas, a sul
com Lucília Coelho do Céu Sanfona Ferreira e Outros (parcela remanescente) e
Domingos Alves da Silva, a nascente com Júlio Nunes Garrucho e a poente com Rua
João Maria da Costa.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de treze do mês em curso, ou seja, autorizar o destaque nas condições nele referidas.----LOTEAMENTO URBANO DE ARTUR CARVALHO:-------------------------------------Proposta dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, sem data, para suspensão dos
trabalhos de colocação de Pavê na área dos passeios do loteamento em epígrafe, por um
período de cento e vinte dias, por motivo de se estar a aguardar pareceres da LTE e da
PT.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------URBANIZAÇÃO CARLOS RELVAS, OBRAS DE LOTEAMENTO:--------------------Proposta dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, sem data, para suspensão dos
trabalhos de colocação de Pavê na área dos passeios da urbanização em epígrafe, por
um período de cento e vinte dias, por motivo de se estar a aguardar pareceres da LTE e
da PT.-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------3

Requerimento de MARÍLIA MATOS ALVES E OUTRAS, residentes na Rua José
Relvas, número duzentos e quatro, em Alpiarça, datado de seis do mês em curso, a
requerer a reavaliação da proposta da Câmara, no sentido de a contrapartida para a
mesma, relativamente à infraestruturação do prédio sito na Rua João Maria da Costa,
em Alpiarça, confinante com o prédio de Artur de Carvalho, seja com a entrega de seis
lotes de terreno a escolher entre as partes. Doc. n.º 12368. Proc. n.º L-8.-------------------Deliberado, por unanimidade, informar que, após reapreciação da proposta inicial, a
Câmara Municipal concorda com a pretensão de que as infraestruturas do loteamento
sejam suportadas pela proprietária, com a contrapartida de entrega de seis lotes, a
escolher entre as partes.----------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de treze do mês em curso,
sobre a alteração à pretensão de ALFREDO MANUEL MARMELO DUARTE
GRAES, residente na Rua Angola, número cento e vinte e um, em Almeirim, para
instalação de uma Discoteca, em Atela, Alpiarça, anexa ao restaurante Solidó.-----------Tomou-se conhecimento. Face à discordância dos moradores da zona, conforme
documento devidamente fundamentado, foi deliberado, por unanimidade, indeferir a
pretensão.---------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de JOÃO PAULO FERNANDES MARMELO, residente na Rua dos
Aliados, número vinte e um, em Almeirim, datado de vinte de Julho do ano em curso,
na qualidade de proprietário de um prédio rústico sito na Rua Primeiro de Maio, em
Frade de Baixo, Alpiarça, a requerer autorização para atravessar a referida Rua com um
cano PVC. Doc. n.º 9494. Proc. n.º L-2/1.-------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de treze do mês em curso e autorizar a pretensão, tendo em conta as condicionantes nele
referidas.----------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de treze do mês em curso,
sobre libertação de Garantias Bancárias, a pedido da empresa CONSTRUTORA DO
LENA, S.A., relativamente à empreitada EN trezentos e sessenta e oito - um Beneficiação entre os KM zero virgula zero zero zero (entroncamento com a EN
trezentos e sessenta e oito) e o KM onze virgula cento e vinte e nove (entroncamento
com a EN cento e dezoito).------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento dos pareceres do Serviço Técnico de Obras e do Gabinete de
Apoio ao Presidente, datados de treze e de dezassete do mês em curso, respectivamente,
tendo sido deliberado, por unanimidade, proceder em conformidade com os mesmos.---4

Reclamação de IDALINA SANTA ALVES, residente na Rua Jacinto dos Mártires
Falcão, número noventa e um, em Alpiarça, por motivo de a sua viatura ter sido
removida e ficado com uma peça danificada, aquando da deslocação da praça de Táxis.Deliberado, por unanimidade, assumir o pagamento da reparação da viatura, no
montante de dezassete mil cento e setenta e seis escudos. Foi ainda deliberado dar
conhecimento desta tomada de posição à reclamante.-----------------------------------------ALTERAÇÃO DA DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA:-------------------Deliberado, por unanimidade, alterar a data da próxima reunião de Câmara para o dia
dois de Novembro, às quinze horas e trinta minutos, por motivo de o dia um de
Novembro ser feriado nacional.-------------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------Ofício de SILVESTRE CRISTINA BRITO DA LUZ, médico veterinário principal da
Câmara Municipal de Alpiarça, residente na Rua Dr. Joaquim Pratas, número dezanove,
em Alpiarça, a solicitar que seja considerado sem efeito o seu pedido de transferência
para a Câmara Municipal de Santarém, retomando o seu lugar de origem na Câmara
Municipal de Alpiarça. Doc. n.º 12575. Proc. n.º P-I.------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a pretensão e proceder em conformidade.----------REQUISIÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------------Foram autorizadas as requisições com os seguintes números: - SERVIÇO EMISSOR
ZERO UM: trezentos e noventa e quatro; setecentos e noventa e nove; oitocentos e
cinquenta e três; novecentos e cinquenta e sete; novecentos e noventa e três; mil cento e
vinte e nove; mil duzentos e nove; mil duzentos e treze; mil duzentos e vinte e dois; mil
duzentos e cinquenta; do mil duzentos e sessenta e seis até ao mil duzentos e setenta e
dois, com excepção dos números mil duzentos e sessenta e oito e mil duzentos e setenta;
mil duzentos e setenta e sete; mil duzentos e oitenta e um; mil trezentos e onze; mil
trezentos e vinte; mil trezentos e quarenta; mil trezentos e quarenta e seis; mil trezentos
e cinquenta e sete; mil trezentos e sessenta e um; mil quatrocentos e dez; mil
quatrocentos e treze; do mil quatrocentos e dezassete até ao mil quatrocentos e vinte e
dois, com excepção do número mil quatrocentos e vinte e um; mil quatrocentos e vinte e
sete; mil quatrocentos e trinta; mil quatrocentos e trinta e um; mil quatrocentos e trinta e
oito; mil quatrocentos e trinta e nove; mil quatrocentos e quarenta e cinco; do mil
quatrocentos e cinquenta e um até ao mil quatrocentos e cinquenta e nove; mil
quatrocentos e sessenta e dois; mil quatrocentos e sessenta e cinco; mil quatrocentos e
sessenta e oito; mil quatrocentos e setenta; mil quatrocentos e setenta e dois; mil
quatrocentos e setenta e três; do mil quatrocentos e setenta e nove até ao mil
quatrocentos e oitenta e sete; mil quatrocentos e noventa e um; do mil quatrocentos e
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noventa e quatro até ao mil quatrocentos e noventa e sete; mil e quinhentos; do mil
quinhentos e cinco até ao mil quinhentos e vinte e um, com excepção dos números mil
quinhentos e treze, mil quinhentos e dezassete e mil quinhentos e dezoito; do mil
quinhentos e vinte e cinco até ao mil quinhentos e cinquenta e quatro, com excepção do
número mil quinhentos e cinquenta e dois; do mil quinhentos e sessenta e um até ao mil
quinhentos e sessenta e oito, com excepção dos números mil quinhentos e sessenta e
dois e mil quinhentos e sessenta e sete; mil quinhentos e setenta e seis; mil quinhentos e
setenta e sete; - SERVIÇO EMISSOR ZERO DOIS: duzentos e sessenta e dois;
trezentos e cinquenta; trezentos e setenta e oito; do mil quatrocentos e um até ao mil
quatrocentos e quarenta e sete, com excepção dos números quatrocentos e quatro,
quatrocentos e sete, quatrocentos e onze, quatrocentos e catorze; quatrocentos e vinte e
três, quatrocentos e vinte e cinco, quatrocentos e vinte e seis, quatrocentos e vinte e oito
e quatrocentos e quarenta e seis; - SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: três; sete;
trinta; trinta e um; trinta e seis; quarenta e dois; sessenta e quatro; oitenta e três; noventa
e seis; R sete; zero setenta; zero oitenta e cinco; cento e trinta e três; cento e trinta e seis;
cento e quarenta e oito; cento e sessenta e sete; duzentos e cinquenta e três; duzentos e
oitenta e cinco; trezentos e seis; trezentos e cinquenta e três; trezentos e sessenta e um;
seiscentos e dezasseis; setecentos e vinte e um; zero trezentos e vinte e seis; zero
trezentos e setenta e um; mil cento e quarenta e oito; mil cento e oitenta e cinco; mil
duzentos e sessenta e seis; mil novecentos e sessenta e cinco; três mil trezentos e onze;
três mil trezentos e cinquenta e quatro; três mil oitocentos e dezanove; cinco mil cento e
noventa e seis; cinco mil trezentos e catorze; seis mil e noventa e três; sete mil
oitocentos e sessenta e sete; nove mil quatrocentos e dois; nove mil setecentos e setenta
e três; LCM um; PCIM dois; AEXTCS; LPDCA mais; - SERVIÇO EMISSOR
NOVENTA E OITO: zero novecentos e vinte e sete; zero nove BPA; cento e onze; dois
mil quinhentos e vinte e seis; quatro mil quinhentos e cinquenta e dois; cinco mil
setecentos e setenta e seis; setecentos e setenta e seis; sete mil novecentos e setenta e
quatro; ABM; AVCC; AVPE; CAFEB nove; do CGA noventa e um até ao CGA
noventa e sete; ENG AMB zero nove; do FPS cento e um até ao FPS cento e nove; GAT
dez; IP nove; JM nove; MC dez; RAG; RAS; RFS; RJMF; RMN; SAMS nove;
TEGRM; SERV nove; do TSU noventa e um até ao TSU noventa e seis; no valor total
de cinquenta e um milhões oitocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e sessenta e
quatro escudos.--------------------------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DE TRABALHOS:---------------------------------------------------------
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No uso da palavra do 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:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento apresentado pelo Senhor JÚLIO MENDES MARTINS, residente na
Travessa do Hospital, número quarenta e quatro, freguesia e concelho de Alpiarça, na
qualidade de proprietário do prédio rústico sito no Vale do Rato, freguesia e Concelho
de Alpiarça, confrontando a Norte com Joaquim Coelho e Outros, a Sul com Joaquim
Martins do Céu, a Nascente com Florêncio Neto de Carvalho e a Poente com Celestino
da Costa Tendeiro e Outros, com a área total de seis mil duzentos e trinta e dois virgula
noventa e um metros quadrados, inscrito na matriz rústica da freguesia de Alpiarça, sob
o Artigo número dois da secção GG e descrito na Conservatória do registo Predial sob o
número dois mil quinhentos e oitenta e quatro, a requerer que lhe seja autorizado o
destaque de uma parcela de terreno com a área de cinco mil novecentos e cinco metros
quadrados, confrontando a Norte com Joaquim Coelho e Outros, a Sul com Joaquim
Martins do Céu, a Nascente com Câmara Municipal (Recinto da Feira) e a Poente com
Júlio Mendes Martins, destinado a permuta com a Câmara Municipal para ampliação
do Recinto da Feira. Doc. n.º 12697. Proc. n.º C-6.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, certificar que esta Câmara Municipal autoriza a pretensão
uma vez que a parcela de terreno se destina ao domínio público.----------------------------CONCURSO PÚBLICO:--------------------------------------------------------------------------EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DA EN 368 ENTRE O KM 0,000
(ENTRONCAMENTO

COM

A

EN

114

-

TAPADA)

E

O

KM

7,230

(ENTRONCAMENTO COM A EN 118 - ALPIARÇA)”.------------------------------------ANÁLISE DE PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------Relatório de análise das propostas para a empreitada em epígrafe, elaborado pela
Comissão de Análise de Propostas, em quatro 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, por ter obtido melhor pontuação.--------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório e dar andamento ao processo
de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de dezoito do mês em curso,
para atribuição de uma gratificação de vinte e cinco mil escudos, a MARIA DE
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LOURDES

GODINHO

RODRIGUES

MINDRICO

DE

CARVALHO,

pela

colaboração prestada no serviço de almoços, do Jardim de Infância de Alpiarça (Faias).Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de dezasseis do mês em curso,
para atribuição de uma gratificação de trinta e um mil e duzentos escudos, a CLÁUDIA
CRISTINA FAVAS RODRIGUES, pela colaboração prestada durante a Alpiagra/Dois
Mil.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL DE ALPIARÇA:--------------------------------------------------------Oficio da M.J.M., SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO
AGRICOLA, LIMITADA, com sede na Sacadura de Cabral, número vinte e quatro, em
Alpiarça, datado de nove do mês em curso, a esclarecer que o pavilhão do lote de
terreno número sessenta e cinco da Zona Industrial, se destina a armazém de materiais
de construção civil. Doc. n.º 12699. Proc. n.º O-53.-------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com a pretensão
da requerente, no sentido de prorrogar, por mais trinta dias, não prorrogáveis, o prazo
para iniciar a construção no lote número sessenta e cinco da zona industrial, a partir da
data em que for avisada, conforme parecer dos Serviços Técnicos de Obras de vinte e
um do mês findo, exarado no requerimento da empresa registado sob o número onze mil
quatrocentos e seis, em catorze do mês findo.--------------------------------------------------Requerimento da SOCIEDADE FILARMÓNICA ALPIARCENSE “PRIMEIRO DE
DEZEMBRO”, com sede na Rua da Música e dos Bombeiros, em Alpiarça, a requerer
apoio para aquisição de quatro espelhos (móveis) a instalar no Salão dos Bombeiros e
da Música, durante os ensaios da Escola de Dança Desportiva, com o objectivo de
investir no aperfeiçoamento técnico dos dançarinos. Doc. n.º 12748. Proc. n.º A-8-1-4.-Deliberado, por unanimidade, dar o apoio solicitado.------------------------------------------AUTORIZAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS, NOS TERMOS DO
DECRETO-LEI NÚMERO CENTO E NOVENTA E SETE BARRA NOVENTA E
NOVE, DE OITO DE JUNHO (NOVO REGIME JURÍDICO DE REALIZAÇÃO DE
DESPESAS PÚBLICAS):-------------------------------------------------------------------------EMPREITADA “ARRUAMENTOS CASALINHO RUA DO PINHEIRO / RUA
ONZE DE MARÇO”:------------------------------------------------------------------------------Proposta do Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para que, nos termos do
diploma em epígrafe, seja autorizada a repartição de encargos relativos à Empreitada
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“ARRUAMENTOS CASALINHO RUA DO PINHEIRO / RUA ONZE DE MARÇO”,
pelos anos dois mil e dois mil e um, tendo em conta que o prazo de execução da obra é
de sessenta dias, a contar da data da sua consignação, não sendo possível efectuar o
pagamento na sua totalidade no corrente ano financeiro.--------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e submetê-la a aprovação da
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------EMPREITADA “BENEFICIAÇÃO DA EN 368, ENTRE O KM 11,325 (POVOAÇÃO
DO CASALINHO) E O KM 21,055 (CRUZAMENTO DA ESTRADA DA
PARREIRA), NA EXTENSÃO TOTAL DE 9,730 KM”:------------------------------------Proposta do Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para que, nos termos do
diploma em epígrafe, seja autorizada a repartição de encargos relativos à Empreitada
“BENEFICIAÇÃO DA EN 368, ENTRE O KM 11,325 (POVOAÇÃO DO
CASALINHO) E O KM 21,055 (CRUZAMENTO DA ESTRADA DA PARREIRA),
NA EXTENSÃO TOTAL DE 9,730 KM”, pelos anos dois mil e dois mil e um, tendo
em conta que o prazo de execução da obra é de cento e vinte dias, a contar da data da
sua consignação, não sendo possível efectuar o pagamento na sua totalidade no corrente
ano financeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e submetê-la a aprovação da
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------RECONVERSÃO URBANÍSTICA DO CENTRO CÍVICO DE ALPIARÇA –
CONSTRUÇÃO DE PARQUE SUBTERRÂNEO E ARRANJOS EXTERIOIRES:-----Presente o projecto Urbano para a área do Plano de Pormenor de “Os Águias” –
Estacionamento Subterrâneo, elaborado pela empresa GITAP – Gabinete de Estudos e
Projectos, S.A., com sede na Rua Almirante Barroso, número cinquenta e seis, em
Lisboa.------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar o referido projecto e abrir concurso público para
a respectiva empreitada.----------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------O vereador JOSÉ JOÃO PAIS, deu conhecimento de um convite feito pelo Governo
Civil de Santarém, a fim de homenagear atletas do distrito, cuja sessão pública
decorrerá dia vinte e quatro do mês em curso, no CNEMA, em Santarém. Informou
também da intenção de acabar de vez com o estacionamento na Rua José Relvas.
Informou ainda que foi contactado pela FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE
ANDEBOL E VOLEIBOL, no sentido de introduzir as novas modalidades na zona.----Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------9

O Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, informou que no passado dia dezasseis do
mês em curso, esteve presente em Alpiarça a senhora Ministra do Planeamento que fez
uma apresentação da acção integrada sobre o Vale do Tejo. Informou também que o
Senhor Ministro do Ambiente vai inaugurar a ETAR – Almeirim/Alpiarça no próximo
dia quinze de Novembro do ano corrente. Deu ainda conhecimento de que o Orçamento
de Estado a apresentar na Assembleia da República já contempla a Lei das Finanças
Locais revista.---------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------A vereadora ISABEL COELHO, questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre
situações ocorridas na cobrança de água. Referiu-se à situação ocorrida com o
consumidor Diamantino Pereira, a propósito de lhe ter sido cortada a água, quando já
tinha efectuado o pagamento em tempo devido.------------------------------------------------O vereador José João Pais deu os devidos esclarecimentos e aproveitou para informar
que estava em curso um novo procedimento com vista à modernização do Serviço de
Águas, o que irá permitir um melhor desempenho do sector.---------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Ainda no uso da palavra, a vereadora ISABEL COELHO pediu esclarecimento sobre a
saída de Alpiarça da viatura “Escola Segura”.--------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que sobre o assunto não lhe foi dada
qualquer informação por parte da GNR local.--------------------------------------------------Por último interveio o vereador CARLOS JORGE PEREIRA para chamar a atenção
sobre a deliberação tomada em reunião de seis de Setembro findo, a propósito de o
comunicado à população intitulado “PISCINAS MUNICIPAIS – A INCAPACIDADE
DO PCP / CDU PARA ACEITAR AS VERDADES”. Afirmou que quer a sua
abstenção, quer a da vereadora Isabel Coelho, se referia a que o comunicado fosse
publicitado e não ao seu teor.----------------------------------------------------------------------Após confirmação do Senhor Presidente da Câmara e restante executivo presente, foi
deliberado, por unanimidade, rectificar a deliberação tomada na referida reunião, no
sentido de a mesma passar a ter a seguinte redacção: “Deliberado, por maioria, com três
votos a favor e duas abstenções dos Vereadores Carlos Jorge Pereira e Isabel Coelho,
concordar com a publicitação deste comunicado, a fim de ser feito o devido
esclarecimento público”.---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram vinte e duas horas e trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a
presente acta que foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.-------------10

E eu, Manuela Maria Ferreira Neves, Técnica Superior de Primeira Classe da mesma
Câmara, servindo de Secretária, a redigi e assino. ----------------------------------------------
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