ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 02 DE NOVEMBRO DE 2000 - NÚMERO SETENTA E SETE.----Aos dois dias do mês de Novembro 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, Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva
Coutinho e José João Marques Pais, 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
duzentos e sete, datado de trinta e um do mês findo, que acusa um saldo disponível de
cento e quinze milhões oitocentos e dezoito mil seiscentos e dez escudos e oitenta
centavos.----------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------Requerimento de GIL, FIGUEIREDO e PAULINO, LIMITADA, com sede na Rua da
Fé, número vinte e seis, em Almeirim, datado de vinte e seis de Setembro último, a
requerer o licenciamento das operações de loteamento a levar a efeito no prédio urbano
confinante com a Avenida Carlos Relvas, Rua João Maria da Costa e Rua João Afonso,
em Alpiarça. Doc. n.º 12479. Proc. n.º 6/2000.-------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de vinte e três do mês findo e informar a requerente de acordo com o mesmo, ou seja,
que a pretensão é viável, sem prejuízo das condicionantes nela referidas, devendo o
alvará respectivo ser emitido somente após o seu cumprimento.-----------------------------Requerimento de ANTÓNIO JOSÉ BOTAS FELÍCIO FIDALGO, residente na Rua da
Graça, número cinco, primeiro esquerdo, em Coruche, a requerer a aprovação do estudo
e o licenciamento respectivo das operações de loteamento que pretende levar a efeito
num prédio rústico, sito na Rua Luis de Camões, em Frade de Cima, Alpiarça. Doc. n.º
12475. Proc. n.º 7/2000.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
e informar o requerente, que se viabiliza a pretensão nas condições nele referidas,
excepto no que se refere ao ponto cinco do regulamento do Plano Director Municipal,
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em que a Câmara autoriza uma área de estacionamento no interior dos lotes de, pelo
menos, cinco viaturas .-----------------------------------------------------------------------------ALINEAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------VENDA DE UM LOTE DE TERRENO SITO NO PINHAL DA TORRE, EM
ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, proceder à venda do lote de terreno número nove, com a
área de quinhentos e trinta e quatro virgula noventa metros quadrados, sito em Pinhal da
Torre, Alpiarça, sendo a base de licitação de dez mil escudos o metro quadrado e os
lanços não inferiores a cem mil escudos.--------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Oficio com a referência treze mil novecentos e oitenta e quatro do CENTRO DE
EMPREGO DE SANTARÉM, datado de treze do mês findo, a solicitar parecer sobre a
viabilidade de um projecto de Investimento, na actividade de Comércio de Produtos
Naturais, a desenvolver na Rua Doutor Bernardino Machado, número dez, em Alpiarça,
apresentado por ISABEL MARIA LIMA MACHACAZ DA SILVA. Doc. n.º 12714.
Proc. n.º C-6.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara dá parecer favorável à pretensão
da interessada.---------------------------------------------------------------------------------------ABERTURA

DE

CONCURSO

PÚBLICO

PARA

A

EMPREITADA

DE

“PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ZONA INDUSTRIAL – SEGUNDA
FASE”:-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, abrir concurso público para a empreitada em epígrafe.---EMPREITADA PARA “EXECUÇÃO DE ARRUAMENTOS EM BETUMINOSOS
NO RECINTO DAS FEIRAS, EM ALPIARÇA:----------------------------------------------Proposta do GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de
vinte e nove de Agosto último, para que a empreitada em epígrafe seja adjudicada à
empresa CONSTRUTORA DO LENA, S.A., com sede em Quinta da Sardinha, em
Fátima, pelo valor de quatro milhões novecentos e noventa mil escudos, acrescido do
Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor, por ser a proposta mais
vantajosa economicamente.------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
exarado no referido documento, em trinta de Agosto de dois mil, que autorizou que a
adjudicação fosse efectuada à mencionada empresa pelo referido preço.-------------------PROPOSTA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO PARA INVESTIMENTO/DTL ATÉ
CENTO E CINQUENTA MILHÕES DE ESCUDOS:----------------------------------------2

Ofício da CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, com sede na Avenida João XXI, número
sessenta e três, quinto andar, em Lisboa, com a referência três mil trezentos e oitenta e
um barra zero zero – DCP, datado de dezoito do mês findo, a propor a aceitação das
cláusulas contratuais para o empréstimo em epígrafe. Doc. n.º 12946. Proc. n.º E-7.-----Deliberado, por unanimidade, aprovar as cláusulas contratuais da presente proposta e
dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.--------------------------------------VENDA DE AUTOCARRO DE DEZANOVE LUGARES:---------------------------------Não foram apresentadas propostas para a venda do autocarro em epígrafe.----------------VOTO DE LOUVOR:------------------------------------------------------------------------------Proposta do Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, para atribuição de um voto de
louvor e da medalha de Mérito Desportivo do Concelho a LUÍS CARLOS
RODRIGUES FIGUEIREDO e a ANTÓNIO AUGUSTO CARVALHO LUCIANO, na
qualidade de Pilotos da Motonáutica, por motivo de terem projectado com brilhantismo
o nome de Alpiarça e do Clube que representam a – Sociedade Filarmónica Alpiarcense
“Primeiro de Dezembro”, na última edição da Multicopa Fórmula dois mil Motonáutica, realizada em Espanha.-------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e comunicar esta
deliberação aos dois pilotos.-----------------------------------------------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de vinte e três do mês findo, para
atribuição de uma gratificação de cinco mil e quatrocentos escudos, a TERESA
FREITAS, pela colaboração prestada no Passeio da Terceira Idade – Alpiarça, realizado
no dia dezanove do mês findo.--------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e sete do mês findo,
para atribuição de uma gratificação de cinquenta e seis mil e quatrocentos escudos, a
DORA JOÃO DUARTE CARDOSO BAPTISTA, pela colaboração prestada durante a
Alpiagra/Dois Mil.----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e sete do mês findo,
para atribuição de uma gratificação de onze mil duzentos e cinquenta escudos, a ANA
ISABEL COUTINHO LAGARTO, pela colaboração prestada nos projectos OTL e
ATL/Dois Mil.---------------------------------------------------------------------------------------3

Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e sete do mês findo,
para atribuição de uma gratificação de onze mil duzentos e cinquenta escudos, a DORA
JOÃO DUARTE CARDOSO BAPTISTA, pela colaboração prestada nos projectos
OTL e ATL/Dois Mil.------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de trinta do mês findo, para
atribuição de um subsídio de cinquenta mil escudos, ao CLUBE DESPORTIVO “OS
ÁGUIAS” de Alpiarça, para fazer face a uma despesa acrescida de energia eléctrica,
durante a realização das Feiras do Livro de mil novecentos e noventa e nove e dois mil.Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de vinte e cinco do mês findo, para
atribuição de um subsídio extraordinário de quinhentos mil escudos, à SECÇÃO DE
FUTEBOL DO CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” de Alpiarça, que tem sido
sujeito a um enorme esforço, quer físico, quer financeiro, para conseguir proporcionar a
prática da modalidade aos seus atletas, por motivo de estarem a decorrer obras de
melhoramento das infraestruturas desportivas no Estádio Municipal de Alpiarça.--------Deliberado, por unanimidade, concordar com a sugestão do senhor Presidente da
Câmara, no sentido de equacionar este assunto na próxima reunião de Câmara, em
função de contactos que foram estabelecidos e com a finalidade de suprir as
necessidades do Clube Desportivo “Os Águias”, no âmbito do Mecenato Desportivo.---DÉCIMA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:----------------------------------------------------Presente a Alteração Orçamental em epígrafe que acusa uma receita de dezoito milhões
de escudos, a equilibrar igual despesa.-----------------------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.--------------SEXTA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES:----------------------------------Presente a alteração ao Plano de Actividades em epígrafe, no valor de quatro milhões de
escudos.-----------------------------------------------------------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.--------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DISCIPLINAR:---------------------------------------------------------------------4

Presente a Nota de Culpa elaborada pela instrutora do processo, em vinte e três do mês
findo, relativamente ao funcionário Ramiro Relvas Lima, auxiliar administrativo.-------Deliberado, concordar com esta Nota de Culpa em que é sugerido a aplicação da pena
de “Multa”. Foi ainda deliberado estabelecer como valor da multa o correspondente a
vinte e cinco por cento do vencimento do funcionário, ou seja, dezassete mil duzentos e
vinte e cinco escudos.-------------------------------------------------------------------------------A vereadora Isabel Coelho não se pronunciou por ser familiar do referido funcionário.-REQUISIÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------------Foram autorizadas as requisições com os seguintes números: - SERVIÇO EMISSOR
ZERO UM: cento e setenta e nove; trezentos e setenta e sete; mil trezentos e quarenta e
três; mil quatrocentos e vinte e quatro; mil quatrocentos e trinta e dois; mil quatrocentos
e quarenta e um; mil quatrocentos e quarenta e três; mil quatrocentos e oitenta e nove;
mil quatrocentos e noventa; mil quinhentos e treze; mil quinhentos e cinquenta e dois;
mil quinhentos e cinquenta e cinco; mil quinhentos e sessenta e dois; mil quinhentos e
sessenta e sete; mil quinhentos e setenta e um; mil quinhentos e setenta e três; do mil
quinhentos e setenta e nove ao mil e seiscentos, com excepção dos números mil
quinhentos e noventa e dois e mil quinhentos e noventa e três; mil seiscentos e cinco;
mil seiscentos e seis; do mil seiscentos e doze ao mil seiscentos e vinte e cinco, com
excepção dos números mil seiscentos e catorze, mil seiscentos e dezassete e mil
seiscentos e vinte e dois; - SERVIÇO EMISSOR ZERO DOIS: quatrocentos e onze;
quatrocentos e vinte e seis; quatrocentos e quarenta e oito; quatrocentos e cinquenta; SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: setenta e oito; zero trinta e oito; zero
quarenta e um; zero quarenta e dois; zero noventa e três; cento e quarenta e sete; cento e
noventa; duzentos e quatro; trezentos e cinquenta e dois; quatrocentos e dois;
quatrocentos e sessenta e seis; oitocentos e noventa e dois; CM dois; F setenta; zero
zero vinte e cinco; zero quinhentos e vinte e dois; zero seiscentos e dezanove; zero
novecentos e oitenta e cinco; mil cento e nove; mil trezentos e sessenta; mil
quatrocentos e noventa e seis; mil quatrocentos e noventa e sete; mil quinhentos e
sessenta e nove; mil quinhentos e oitenta e dois; dois mil e um; três mil duzentos e
noventa e um; três mil seiscentos e setenta e oito; três mil setecentos e quarenta e
quatro; três mil setecentos e setenta e sete; três mil setecentos e oitenta e nove; três mil
oitocentos e quarenta e seis; três mil oitocentos e quarenta e sete; três mil novecentos e
setenta e oito; quatro mil cento e catorze; do quatro mil cento e sessenta e nove ao
quatro mil cento e oitenta e um; quatro mil trezentos e vinte e seis; quatro mil
quatrocentos e noventa e dois; quatro mil quinhentos e trinta e três; cinco mil e nove;
cinco mil e quarenta e dois; do seis mil e oitenta ao seis mil e noventa e nove, com
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excepção dos números seis mil e oitenta e cinco, seis mil e oitenta e sete; seis mil e
oitenta e nove, seis mil e noventa e um, seis mil e noventa e três e seis mil e noventa e
sete; seis mil seiscentos e vinte e um; seis mil seiscentos e vinte e dois; seis mil
oitocentos e noventa e um; sete mil seiscentos e sessenta e nove; sete mil setecentos e
oitenta e dois; sete mil oitocentos e cinquenta e sete; oito mil e cinco; nove mil cento e
dezasseis; nove mil cento e trinta e sete; nove mil cento e noventa e cinco; nove mil
duzentos e nove; nove mil trezentos e sessenta e oito; nove mil trezentos e noventa e
sete; nove mil quatrocentos e oitenta e um; nove mil novecentos e três; nove mil
novecentos e doze; LEBP; CVR zero cinco; CVR zero nove; PCIM três; EN trezentos e
sessenta e oito CP; - SERVIÇO EMISSOR NOVENTA E OITO: zero oitenta e três; do
cento e dezasseis FP ao cento e vinte e seis FP; mil duzentos e noventa e dois; mil
duzentos e noventa e três; mil quatrocentos e sessenta e nove; mil quinhentos e setenta e
dois; mil seiscentos e dez; quatro mil oitocentos e trinta e seis; cinco mil cento e oitenta
e quatro; cinco mil novecentos e quarenta e quatro; sete mil seiscentos e sessenta e
nove; AVZI; BES dez; DGI zero nove; DRFC zero nove; DRS dez; EA dez; GCR;
GMLC; RCH dez; RES dez; RMC; UG dez; no valor total de cinquenta e nove milhões
oitocentos e trinta e dois mil seiscentos e sessenta e sete 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 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:----------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Ofício de MARIA ISABEL MARTINS ROMÃO PONTES XAVIER, residente em
Meirinho, Vale de Cavalos, Chamusca, datado de dezasseis do mês findo, a formalizar a
proposta de resolução do assunto relativo ao prédio degradado, sito na Rua José Relvas,
número cento e cinco, em Alpiarça. Doc. n.º 12849. Proc. n.º V-2.--------------------------Após apreciação da informação dos Serviços Técnicos de Obras de trinta e um do mês
findo, foi deliberado por unanimidade, comunicar à requerente o seguinte:----------------Que o prédio não tem condições para qualquer tipo de utilização, face às vistorias
efectuadas e que esta situação foi comunicada à rendeira em resposta ao pedido do seu
advogado, Dr. Luis Morgadinho;-----------------------------------------------------------------Que deve ser a própria a tratar do despejo do rendeiro;----------------------------------------Que deve cumprir os prazos indicados na referida informação dos Serviços Técnicos de
Obras, ou seja, dois meses para emparedar os vãos da fachada e tratar esta de modo a
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que não haja desprendimentos de elementos do prédio e dois anos para apresentar o
projecto urbanístico para o local, devendo os mesmos contarem a partir da data em que
a requerente for avisada.---------------------------------------------------------------------------Ofício de LUIS MORGADINHO, advogado, com escritório na Rua Luis de Camões,
número vinte e seis, segundo andar direito, em Santarém, a informar sobre o estado do
prédio sito na Rua José Relvas, número cento e cinco, em Alpiarça, propriedade de
Maria Isabel Martins Romão Pontes Xavier, onde se encontra a Farmácia Gameiro.
Doc. n.º 12855. Proc. n.º V-2.---------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, após apreciação da informação dos Serviços Técnicos de
Obras de trinta e um do mês findo, informar a rendeira da Farmácia, através do seu
advogado, que o prédio não tem condições para qualquer tipo de utilização, face às
vistorias efectuadas.---------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO:------------------------------------------Requerimento de ISABEL MARIA DA SILVA ALCOBIA DA COSTA, residente na
Rua Manuel Paciência Gaspar, número treze, em Alpiarça, a requerer que lhe seja
informado qual a viabilidade de construção de uma moradia de um piso, numa
propriedade que possui no Gaveto da Rua Manuel Paciência Gaspar com a Rua do
Hospital, em Alpiarça. Doc. n.º 13184. Proc. n.º C-6.-----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de trinta e um do mês findo, que a pretensão é viável.-----------------------------------------Requerimento de MARIA DE FÁTIMA CATROLA RODRIGUES MOREIRA
SOARES, residente na Rua Infante D. Henrique, número cento e sessenta e sete, em
Almeirim, e restantes herdeiros, a requererem uma certidão em como cederam a área de
quatrocentos e trinta e três vírgula setenta metros quadrados, para a abertura de um
arruamento sito na Rua da Carvalhita, Frade de Baixo. Doc. n.º 12143. Proc. n.º C-6.---Após a apreciação do parecer dos Serviços Técnicos de Obras de trinta e um do mês
findo, foi deliberado, por unanimidade, informar a requerente que a Câmara não
viabiliza a pretensão.-------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da empresa S.J.O. - CONSTRUÇÃO e GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A., com
sede na Rua Fernando Pessoa, número dez B, primeiro andar esquerdo, em Cova da
Piedade, Almada, a solicitar autorização para a colocação de dois painéis publicitários
com vista à promoção de vendas dos apartamentos que a empresa está a construir no
Casal dos Gagos, em Alpiarça, sendo a instalação de um dos painéis sensivelmente à
entrada de Alpiarça, na rotunda

para a barragem, e o outro no próprio local de

construção. Doc. n.º 12539. Proc. n.º A-8.-------------------------------------------------------7

Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de trinta e um do mês findo, e proceder em conformidade, ou seja, autorizar a colocação
de um painel publicitário junto da Urbanização “Casal dos Gagos”.------------------------Petição de MÁRIO MATEIRO, residente na Rua Manuel Nunes Ferreira, em Alpiarça,
datada de dezasseis do mês findo, a solicitar o fornecimento de manilhas para o Paul do
Casalinho, para que se possa estabelecer a ligação da vala à linha de água, a montante
de aqueduto existente, numa extensão de quinze metros, uma vez que a limpeza da vala
provocou um rebaixamento do seu leito impossibilitando o escoamento de águas pelas
manilhas.---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras de trinta
e um do mês findo, fornecer as manilhas solicitadas.------------------------------------------Requerimento de OLINDA MURTINHEIRA e EDUARDINA MURTINHEIRA,
residentes na Rua Alberto Borges, número trinta e um, em Alpiarça, a apresentarem
uma queixa formal contra José Pereira, morador na mesma rua, número vinte e nove, a
propósito de uma situação referente a ligação de ramal de esgoto. Doc. n.º 13445. Proc.
n.º O-28.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aguardar o resultado da reunião a realizar no próximo dia
seis de Novembro, pelas dez horas, com as partes envolvidas, a fim de se tentar
solucionar o problema.-----------------------------------------------------------------------------Petição de EDMUNDO AMBRÓSIO CORDEIRO, residente na Rua Dr. Queiroz Vaz
Guedes, número trinta e nove, em Alpiarça, a solicitar informação sobre a legalidade da
edificação de Jorge Coelho, sito na Estrada de ligação Parque Campismo/Casalinho,
bem como a solicitar informação sobre o pedido de viabilidade de abertura de uma
taberna, na Rua José Relvas, em Alpiarça. Doc. n.º 13398. Proc. C-6.----------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de trinta e um do mês findo e dar conhecimento ao requerente.------------------------------EMPREITADA “BENEFICIAÇÃO DA EN TREZENTOS E SESSENTA E OITO,
ENTRE O QUILÓMETRO ONZE VÍRGULA TREZENTOS E VINTE E CINCO
(POVOAÇÃO DO CASALINHO) E O QUILÓMETRO VINTE E UM VÍRGULA
ZERO CINQUENTA E CINCO (CRUZAMENTO DA ESTRADA DA PARREIRA),
NA EXTENSÃO TOTAL DE NOVE VÍRGULA SETECENTOS E TRINTA
QUILÓMETROS ”:--------------------------------------------------------------------------------Requerimento de SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JÚLIO LOPES, LIMITADA,
com sede na Estrada de Ansião – Barco, em Pombal, a requerer que seja notificada do
teor integral da deliberação de adjudicação da empreitada em epígrafe, com todos os
fundamentos constantes da mesma, bem como a emissão da respectiva certidão.---------8

Deliberado, por unanimidade, após apreciação da informação dos Serviços Técnicos de
Obras, de trinta e um do mês findo, não dar provimento à reclamação desta empresa,
com o fundamento de que a adjudicação foi legalmente feita à empresa Construtora do
Lena, S.A., de acordo com os critérios previamente fixados e definidos em Programa de
Concurso e Caderno de Encargos.----------------------------------------------------------------MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A ZONA DO PLANO DE PORMENOR
DELIMITADA PELAS RUAS JOSÉ RELVAS, JOÃO MARIA DA COSTA E
MARIA LUISA FALCÃO:------------------------------------------------------------------------Ofício do DRAOT LVT, com sede na Rua do Antero de Quental, número quarenta e
quatro, em Lisboa, a informar sobre o assunto em epígrafe. Doc. n.º 13043. Proc. n.º O25.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, abrir concurso público para
elaboração de um Plano de Pormenor para a referida zona.-----------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de trinta e um do mês findo,
para atribuição de uma gratificação de vinte e quatro mil noventa e oito escudos, a ANA
CRISTINA MENDES COSTA, pela colaboração prestada no Arquivo da Câmara
Municipal de Alpiarça, durante o mês de Setembro último.----------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de trinta e um do mês findo,
para atribuição de um subsídio extraordinário, de cem mil escudos, à SECÇÃO DE
PESCA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA ALPIARCENSE “PRIMEIRO DE
DEZEMBRO”, para fazer face a despesas com o almoço, prémios e organização de um
concurso de pesca, no âmbito da Alpiagra/Dois Mil.------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------O senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, deu conhecimento de um ofício enviado ao
Comandante do Grupo Territorial da GNR de Santarém, a propósito de uma questão
levantada pela vereadora Isabel Coelho, na última reunião de Câmara, sobre o projecto
“Escola Segura”.------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se Conhecimento.--------------------------------------------------------------------------ATENDIMENTO DE MUNÍCIPES:-------------------------------------------------------------9

Os munícipes EDMUNDO AMBRÓSIO CORDEIRO e ALFREDO MANUEL
MARMELO DUARTE GRAES, entregaram ao Sr. Presidente da Câmara duas
reclamações sobre a recusa de licenciamento de instalação de uma discoteca, no lugar
de Atela, em Alpiarça, a funcionar anexa ao Restaurante “Solidó”. Doc.s. n.os 13518 e
13519. Proc. n.º C-6.--------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara informou que as reclamações iam ser analisadas e o
assunto levado à próxima reunião.----------------------------------------------------------------A vereadora Isabel Coelho, não se pronunciou sobre o assunto, em virtude de ser
familiar do referido funcionário.------------------------------------------------------------------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.-------------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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