ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2000 - NÚMERO SETENTA E NOVE.--Aos vinte e nove 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 e José João Marques Pais, Vereadores.Foi justificada a falta da vereadora Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva Coutinho.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
duzentos e vinte e seis, datado de vinte e oito do mês em curso, que acusa um saldo
disponível de cento e dois milhões seiscentos e vinte e sete mil quatrocentos e setenta e
três escudos e oitenta centavos.-------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezoito do mês em
curso, a dar conhecimento da situação dos trabalhos referentes à drenagem e
pavimentação na Rua Castelão de Almeida, em Frade de Cima, Alpiarça, solicitando,
face ao montante global dos trabalhos, no valor de doze milhões setecentos e sessenta e
nove mil e setecentos escudos, em conformidade com o orçamento da empresa
CONSTRUTORA DO LENA, S.A., com sede em Quinta da Sardinha, Fátima, que os
mesmos, no que se refere à drenagem, sejam equacionados por administração directa e
no que se refere à pavimentação, por empreitada por ajuste directo. Proc. n.º O-22.------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, executar ambos os trabalhos
por administração directa.--------------------------------------------------------------------------Requerimento de ARMINDO JOSÉ FIDALGO LOUREIRO SIMÕES, proprietário de
um prédio urbano recentemente adquirido à Cooperativa Agrícola de Produção do
Mouchão do Inglês, sito em Lagoalva de Baixo, Alpiarça, a solicitar autorização para
ampliação do mesmo, dentro da área coberta e anexos, com a construção de uma casa de
banho, uma vez que a referida área está desaproveitada. Solicita ainda que lhe seja
autorizado a construção de uma piscina dentro da área de logradouro junto à casa e ao
jardim existentes. Doc. n.º 14334. Proc. n.º C-6.-----------------------------------------------1

Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de vinte e três do mês em curso e autorizar a pretensão com os condicionalismos nele
referidos.---------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de CARLOS MANUEL FARROPO PESTANA, residente na Rua
Jacinto dos Mártires Falcão, número dezassete, em Alpiarça, a requerer informação
sobre a viabilidade de construção num prédio sito no gaveto das Ruas Jacinto dos
Mártires Falcão, números um e três. Solicita ainda que lhe seja informado quanto ao
número de pisos e tipo de construção permitidos. Doc. n.º 14083. Proc. n.º C-6.----------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de vinte e dois do mês em curso, e informar o requerente que a pretensão é viável, de
acordo com os condicionalismos nele referidos.------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Requerimento de MARQUES E BERNARDO, LIMITADA, com sede na Rua José
Relvas, em Alpiarça, a requerer a prolongamento do período de construção para o lote
número sessenta e oito que adquiriu na Zona Industrial de Alpiarça, alegando ter
havido, de sua parte, confusão dos prazos legais definidos em regulamento. Doc. n.º
13836. Proc. n.º O-53.------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a pretensão, nas condições previstas no parecer
dos Serviços Técnicos de Obras de dezoito do mês em curso, ou seja, conceder uma
prorrogação de prazo por mais trinta dias a contar da data do aviso.------------------------Requerimento de MJM, SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUTOS
AGRÍCOLAS, LIMITADA, com sede na Rua Sacadura Cabral, em Alpiarça, a requerer
a prorrogação do prazo de construção para o lote número sessenta e cinco que adquiriu
na Zona Industrial de Alpiarça, até poder levantar o respectivo Alvará de Licenciamento
visto que o processo da obra se encontra em fase de aprovação dos cálculos de
especialidades. Doc. n.º 14281. Proc. n.º O-53.-------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a pretensão, nas condições previstas no parecer
dos Serviços Técnicos de Obras de vinte e dois do mês em curso.---------------------------CERTIDÕES:----------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de IMOAL – SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
LIMITADA, com sede na Rua Silvestre Bernardo Lima, número cento e cinquenta e
oito, em Alpiarça, datado de treze do mês em curso, a requerer autorização para
Instalação Provisória de um Stand de venda de apartamentos, desmontável, no passeio
junto à Urbanização Casal dos Gagos. Doc. n.º 14072. Proc. n.º C-6.-----------------------Deliberado autorizar a pretensão nas condições previstas no parecer dos Serviços
Técnicos de Obras de vinte e um do mês em curso, ou seja, desde que não perturbe a
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livre circulação pedonal na área. O senhor Presidente da Câmara não se pronunciou por
ser familiar de um gerente da empresa.----------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:-------------------------------------------------------------------Requerimento de JOÃO DA COSTA MOSTARDINHO, residente na Rua Primeiro de
Maio, em Frade de Baixo, Alpiarça, a requerer que lhe seja autorizado o destaque de
uma parcela de terreno, com área de cinco mil e setecentos metros quadrados, a
confrontar do norte com Rua José do Val, do sul com Rua Primeiro de Maio, do
nascente com Herdeiros de Francisco Maximiano e do poente com Maria Rosa da Costa
Mostardinho Pimpão, do prédio rústico, com a área total de onze mil e quatrocentos
metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça, sob o
número três mil oitocentos e noventa e sete e inscrito na matriz da freguesia de Alpiarça
sob artigo número 050. 0043. 0000, sito em Frade de Baixo, a confrontar do norte com
Rua José do Val, do sul com Rua Primeiro de Maio, do nascente com Herdeiros de
Francisco Maximiano e do poente com Gabriel Sampaio. Doc. n.º 14080. Proc. n.º C-6.Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
exarado na informação dos Serviços Técnicos de Obras datada de vinte e dois do mês
em curso, em vinte e três do mês em curso, que autorizou a pretensão.---------------------CONCURSOS:--------------------------------------------------------------------------------------EMPREITADAS:-----------------------------------------------------------------------------------“VALORIZAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS – RUAS MARIA ROCHA
COUTINHO, FRANCISCO SACRAMENTO PRATAS, MANUEL DE ARRIAGA E
CANTO DAS ALCOBIAS”:----------------------------------------------------------------------Relatório e análise das propostas para a empreitada em epígrafe, elaborado pelos
SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, em vinte e um do mês em curso, onde é proposto
que a adjudicação recaia na proposta da empresa ECO-EDIFICA AMBIENTE,
INFRAESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES, S.A., com sede na Avenida Sá Carneiro,
Lote cinco, Loja um, rés-de-chão, em Torres Novas, com o valor de nove milhões
novecentos e oitenta e nove mil cento e cinquenta e seis escudos, acrescido do Imposto
sobre o Valor Acrescentado à taxa legal, por ter o preço mais baixo. Proc. n.º O-74.-----Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
exarado neste documento em vinte e um do mês em curso, que autorizou que a
adjudicação fosse efectuada à referida empresa, pelo mencionado preço. Foi ainda
deliberado dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.------------------------EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DA EN 368 ENTRE O KM 0,000
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(ENTRONCAMENTO COM A EN 118 - ALPIARÇA), NA EXTENSÃO TOTAL DE
7,230 KM”.------------------------------------------------------------------------------------------Presente a análise das propostas para a empreitada em epígrafe, bem como uma
informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte e dois do mês em curso.---Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara
exarado em vinte e dois do mês em curso, na informação dos Serviços Técnicos de
Obras, com a mesma data, que autorizou, dada a urgência da obra e por não ter havido
reclamações, que a adjudicação se efectuasse à empresa CONSTRUTORA DO LENA,
S.A., com sede em Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho
de Leiria, pelo preço de cento e setenta e seis milhões novecentos e quarenta e nove mil
novecentos e setenta e oito escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à
taxa legal, sendo o prazo de execução de cento e quinze dias, despacho esse que
também aprovou a minuta do respectivo contrato.---------------------------------------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de vinte do mês em curso,
para criação de uma taxa, no valor de dez mil escudos, pelo aluguer da Galeria de
Exposições da Casa – Museu dos Patudos, para Cerimónias de Casamento, por sugestão
da direcção da Casa – Museu, no sentido de rentabilizar o referido espaço.----------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta, devendo a taxa vigorar a
partir do próximo ano de dois mil e um, após aprovação do órgão deliberativo.-----------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Carta de IRENE TEODORO MENDES, datada de quinze do mês em curso, a solicitar a
resolução de um assunto de interesse de seu filho Jorge Manuel Mendes Machacaz,
relacionado com a empresa que este possui na Zona Industrial de Alpiarça. Doc. n.º
14172. Proc. n.º A-8.--------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------PEDIDO

DE

ISENÇÃO

DE

PAGAMENTO

DE

TRANSPORTE

DE

AMBULÂNCIA:------------------------------------------------------------------------------------Petição de ELVIRA LIDÓNIO, residente na Rua Vinte e Quatro de Julho, em Fazendas
de Almeirim, concelho de Almeirim, na qualidade de viúva de Pedro Ferreira, a
requerer a isenção do pagamento da quantia de vinte mil e setecentos escudos, referente
a um transporte de ambulância efectuado pelo seu falecido marido, por não possuir
rendimentos para o efeito. Doc. n.º 14076. Proc. n.º B-2-1.-----------------------------------Deliberado, por unanimidade, isentar do respectivo pagamento, face à declaração
passada pela junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim.-----------------------------------PROCESSO REDE NATURA / DOIS MIL:---------------------------------------------------4

Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, com
sede na Avenida Marnoco e Sousa, número cinquenta e dois, em Coimbra, número
cento e dezoito, datada de dezassete do mês em curso, a remeter, para efeitos de
realização de debates a levar a efeito pelas Câmaras e pelas Assembleias Municipais,
Resolução aprovada por unanimidade na reunião do Conselho Geral da associação,
realizada em Coimbra no dia sete do mês em curso, a propósito do processo Rede
Natura / Dois Mil. Doc. n.º 14284. Proc. n.º A-9.----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta da Associação no sentido de
dinamizar acções de esclarecimento em torno da matéria, junto das escolas do
concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------CEDÊNCIA DE TERRENO PARA DOMÍNIO PÚBLICO:---------------------------------Requerimento de JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA ESTUDANTE, JOAQUIM
FERNANDES DE OLIVEIRA ESTUDANTE e LOURENÇO FERNANDES DE
OLIVEIRA ESTUDANTE, datado de treze do mês em curso, na qualidade de herdeiros
do prédio urbano sito na Rua Onze de Março, Casalinho, freguesia e concelho de
Alpiarça, a proporem a cedência de uma faixa de terreno necessária ao alargamento da
Rua Onze de Março, pretendendo, em troca, que lhes seja executado o respectivo
murete de vedação, de altura máxima de dois metros acima do nível do pavimento,
sendo um metro e meio em rede, bem como a execução de dois portões de acesso à
propriedade e ainda de duas caixas de visita para ligação de esgotos de futuras
edificações. Doc. n.º 14073. Proc. n.º R-4.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, após apreciação do parecer dos Serviços Técnicos de
Obras de dezoito do mês em curso, concordar com a proposta apresentada e informar os
requerentes.------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE DONATIVO PARA A FESTA DE NATAL DA FUNDAÇÃO JOSÉ
RELVAS:--------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da FUNDAÇÃO JOSÉ RELVAS, com sede em Quinta dos Patudos, Alpiarça,
datado de dezassete do mês em curso, número mil trezentos e dezasseis, a solicitar um
donativo para a Festa de Natal que este organismo pretende realizar para todos aqueles
que beneficiam dos seus serviços. Doc. n.º 14203. Proc. n.º L-4.----------------------------Deliberado, por unanimidade, delegar no senhor vereador José João Pais para tratar
deste assunto.----------------------------------------------------------------------------------------TAXAS DOS MUNICÍPIOS. ARTIGO DÉCIMO NONO DA LEI DAS FINANÇAS
LOCAIS:---------------------------------------------------------------------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, com
sede na Avenida Marnoco e Sousa, número cinquenta e dois, em Coimbra, datado de
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sete do mês em curso, número cento e catorze, a informar que deve ser cobrada à
Concessionária do Serviço de Telecomunicações – TELECOM, as taxas que os
municípios estabeleçam pela ocupação do seu domínio público. Doc. n.º 13816. Proc.
n.º A-9.------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, não isentar do pagamento de
taxas, pela ocupação de espaço do domínio público municipal, a empresa concessionária
do serviço de Telecomunicações-Telecom, a partir do próximo ano de dois mil e um,
devendo a referida taxa constar na tabela de Taxas e Licenças respectiva.-----------------REPARAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO CASALINHO – PARREIRA:-----------Ofício da SOCIEDADE AGRÍCOLA DO VALE DA LAMA D’ATELA, LIMITADA,
com sede em Vale da Lama, concelho de Chamusca, datado de dezoito do mês em
curso, a informar que o montante máximo da sua comparticipação para a obra em
epígrafe, a distribuir pelos concelhos de Alpiarça e Chamusca, será de quarenta e cinco
milhões quinhentos e quarenta mil escudos, independentemente do aumento do custo da
mesma, sendo a entrega desta quantia dilatada em cerca de cinco a oito anos. Doc. n.º
14338. Proc. n.º O-6.--------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------COLÓQUIO

SUBORDINADO

AO

TEMA

“ÉTICA

REPUBLICANA

E

CIDADANIA” – CANDIDATURA DO DR. JORGE SAMPAIO À PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA:----------------------------------------------------------------------------------Ofício do Director de Campanha Joaquim Mestre, da candidatura do Dr. JORGE
SAMPAIO à Presidência da República, datado de treze do mês em curso, a solicitar
autorização para organizar um colóquio na Casa-Museu dos Patudos, subordinado ao
tema “Ética Republicana e Cidadania”, que terá lugar no próximo dia oito de Dezembro,
com vista à mobilização do eleitorado em torno do programa e dos objectivos desta
candidatura.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar o Sr. Director da Campanha à candidatura do
Dr. Jorge Sampaio à Presidência da República, que a Câmara autoriza que o evento se
realize não na Casa-Museu dos Patudos, mas sim no Museu Municipal.-------------------PEDIDO DE APOIO:------------------------------------------------------------------------------Ofício da SECÇÃO DESPORTIVA DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE
ALPIARÇA, com sede na Rua dos Bombeiros e da Música, número dois, em Alpiarça,
a solicitar apoio para fazer face a despesas adjacentes à realização da iniciativa
intitulada “Aventura Todo o Terreno dos Bombeiros de Alpiarça”, a realizar no dia
dezassete de Dezembro do ano corrente. Doc. n.º 14346. Proc. n.º B-2.--------------------6

Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara vai contribuir para a iniciativa,
dando apoio logístico e assumindo a compra de algum equipamento.-----------------------SÉTIMA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES:--------------------------------Presente a alteração ao Plano de Actividades em epígrafe, no valor de cinco milhões de
escudos.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
exarado neste documento, em dezasseis do mês em curso, que autorizou esta alteração
ao Plano de Actividades.---------------------------------------------------------------------------DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:-------------------------------------Presente a Alteração Orçamental em epígrafe que acusa uma receita de dezanove
milhões de escudos, a equilibrar igual despesa.-------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
exarado neste documento, em dezasseis do mês em curso, que autorizou esta Alteração
Orçamental.------------------------------------------------------------------------------------------REQUISIÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------------Foram autorizadas as requisições com os seguintes números: - SERVIÇO EMISSOR
ZERO UM: cento e sessenta e cinco; mil e onze; mil cento e setenta e cinco; mil
duzentos e sessenta e cinco; mil duzentos e sessenta e oito; mil trezentos e setenta e um;
mil quatrocentos e quarenta e oito; mil quinhentos e cinquenta e sete; mil quinhentos e
sessenta; mil quinhentos e setenta e dois; mil quinhentos e setenta e quatro; mil
seiscentos e oito; mil seiscentos e nove; mil seiscentos e vinte e dois; mil seiscentos e
vinte e seis; mil seiscentos e vinte e sete; mil seiscentos e trinta e oito; mil seiscentos e
quarenta e dois; do mil seiscentos e cinquenta e oito ao mil seiscentos e sessenta e dois,
com excepção do número mil seiscentos e sessenta; mil seiscentos e setenta e quatro; do
mil seiscentos e setenta e sete ao mil seiscentos e setenta e nove; mil seiscentos e oitenta
e cinco; mil setecentos e um; mil setecentos e três; mil setecentos e seis; mil setecentos
e vinte e quatro; mil setecentos e vinte e oito; mil setecentos e trinta; mil setecentos e
trinta e seis; mil setecentos e trinta e oito; mil setecentos e quarenta e sete; mil
setecentos e cinquenta; mil setecentos e cinquenta e três; do mil setecentos e cinquenta e
cinco ao mil setecentos e sessenta e seis, com excepção dos números mil setecentos e
cinquenta e sete, mil setecentos e cinquenta e nove, mil setecentos e sessenta e um e mil
setecentos e sessenta e dois; do mil setecentos e setenta e um ao mil setecentos e
noventa e oito, com excepção do número mil setecentos e setenta e dois; - SERVIÇO
EMISSOR ZERO DOIS: quatrocentos e quatro; do quatrocentos e cinquenta e um ao
quatrocentos e oitenta e seis, com excepção dos números quatrocentos e setenta e nove e
quatrocentos e oitenta e três; quatrocentos e oitenta e nove; quatrocentos e noventa e
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um; do quatrocentos e noventa e três ao quinhentos, com excepção do número
quatrocentos e noventa e cinco; - SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: zero
oitenta e oito; cento e vinte e quatro; cento e quarenta e um; cento e quarenta e três;
cento e sessenta e cinco; duzentos e um; duzentos e dez; duzentos e vinte e quatro;
duzentos e sessenta; duzentos e setenta e quatro; quatrocentos e dezassete; quatrocentos
e quarenta; quatrocentos e quarenta e um; quatrocentos e cinquenta e um; quatrocentos e
cinquenta e cinco; quinhentos e dezanove; seiscentos e cinquenta e nove; seiscentos e
sessenta e três; seiscentos e setenta e um; seiscentos e noventa e sete; do novecentos e
trinta e sete ao novecentos e cinquenta e seis, com excepção dos números novecentos e
quarenta e dois, novecentos e quarenta e quatro, novecentos e quarenta e seis,
novecentos e quarenta e oito e novecentos e cinquenta e quatro; zero cento e setenta e
um; zero quatrocentos e quarenta e dois; mil e dezasseis; mil e noventa e cinco; mil
cento e noventa e um; mil trezentos e quinze; mil quinhentos e sete; mil seiscentos e
oitenta e dois; mil oitocentos e noventa e dois; dois mil e setenta e oito; três mil
trezentos e sete; três mil trezentos e oito; três mil setecentos e noventa e cinco; três mil
setecentos e noventa e seis; três mil oitocentos e cinquenta e seis; quatro mil novecentos
e seis; cinco mil quatrocentos e oitenta e três; cinco mil quinhentos e dez; cinco mil
setecentos e trinta e quatro; cinco mil oitocentos e noventa e nove; cinco mil novecentos
e vinte e seis; cinco mil novecentos e quarenta e seis; seis mil e oito; seis mil cento e
quarenta e dois; seis mil duzentos e quarenta e sete; seis mil setecentos e cinco; oito mil
duzentos e dez; oito mil trezentos e noventa e três; oito mil quatrocentos e doze; oito mil
quatrocentos e treze; oito mil setecentos e noventa e quatro; nove mil e dezoito; zero
cento e noventa e oito; zero duzentos e sessenta; zero seis mil cento e quarenta e um;
EN trezentos e sessenta e oito; CL três mil seiscentos e oitenta e um mais três; SERVIÇO EMISSOR NOVENTA E OITO: EA dez; zero zero cinquenta e dois; zero
quatrocentos e vinte e um; zero novecentos e dezasseis; trezentos e vinte e dois; três mil
quatrocentos e vinte e quatro; quatro mil trezentos e cinquenta e três; quatrocentos e
quarenta e três; sete mil seiscentos e setenta; AGCMA; AVD; BES onze; BTT; GAT
onze; GMJM; GTMJ; REA; RFL; SUBCL três; UG dez; no valor total de duzentos e
dezanove milhões trezentos e setenta e um mil setecentos e quarenta e quatro 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:----------------------------------------------------------------------------------------------8

OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de ARMANDO JORGE MARTINS BARREIRA, residente no Largo dos
Combatentes da Grande Guerra, número vinte e dois, em Almeirim, a requerer
informação sobre a viabilidade das obras de reconstrução, no telhado de uma adega, sita
na Rua José Relvas, número sessenta e cinco, em Alpiarça. Doc. n.º 14619. Proc. n.º C6.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras datado de
hoje, informar que a pretensão é viável.---------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de vinte e dois do mês em
curso, sobre a atribuição de lotes de terreno da Zona Industrial.-----------------------------Tomou-se conhecimento, tendo sido deliberado, por unanimidade, o seguinte:-----------Relativamente a JOÃO PAULO FITAS, interessado nos lotes números trinta e cinco e
trinta e seis da Zona Industrial, dar um prazo de quinze dias, após a data do aviso, para
fazer a escritura respectiva, sob pena de o não fazendo, o lote reverter para a Câmara
Municipal de Alpiarça.-----------------------------------------------------------------------------Quanto aos proprietários dos lotes números quarenta e nove a cinquenta e dois
CULTICOMPRAS; MANUEL LUIS MADEIRA, lotes números cinquenta e três e
cinquenta e quatro; COSMO BEAUTY, lote número cinquenta e seis e MARMOGIL,
lote número cento e dez, foi deliberado, o primeiro por maioria (CULTICOMPRAS) e
os restantes, por unanimidade, comunicar que perderam o direito aos lotes, de acordo
com o previsto no regulamento da Zona Industrial. Foi ainda deliberado dar-lhes a partir
da data do aviso, um prazo de dez dias, para se pronunciarem nos termos do Código do
Procedimento Administrativo.---------------------------------------------------------------------Relativamente aos lotes da Culticompras, o vereador Carlos Jorge não se pronunciou
por ser familiar de um dos sócios da empresa.--------------------------------------------------Requerimento de AMILCAR SARABANDO, com sede na Zona Industrial de Alpiarça,
lote dezanove, datado de vinte e sete do mês em curso, a requerer a prorrogação do
prazo para dar início à implantação do projecto para construção nos lotes números
dezassete e dezoito da Zona Industrial de Alpiarça. Doc. n.º 14528. Proc. n.º O-53.------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
datado de vinte e oito do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, prorrogar
o prazo para a apresentação do projecto de construção, até final do primeiro trimestre de
dois mil e um.----------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------9

Proposta da empresa CHIADO TERRASSE FILMES, com sede na Rua dos Duques de
Bragança, número sete, terceiro andar esquerdo, em Lisboa, datada de vinte e quatro do
mês em curso, para uma participação nas próximas filmagens da longa – metragem
“NOSTALGIA” do realizador Rui Goulart, no nosso concelho, com uma verba
simbólica de quatrocentos mil escudos, acrescida do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal, destinada a apoio à publicidade e promoção do concelho.
Doc. n.º 14536. Proc. n.º A-8-1-5.----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que não é possível apoiar a pretensão, por
dificuldades financeiras.----------------------------------------------------------------------------TOPONÍMIA:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de vinte e sete do mês em curso, para,
após consulta aos elementos em funções na Comissão de Toponímia, atribuição do
nome de RUA DA QUINTA DE S. JORGE, ao local objecto do pedido do interessado,
Sr. Jaime Bento Correia.---------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e informar o interessado. Foi
ainda deliberado dar conhecimento à Estação dos C.T.T. de Alpiarça.----------------------VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA ESPOSA DO SR. PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALPIARÇA:-----------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara propôs um voto de pesar pelo falecimento da Sr.a D. Vitória
Maria Lopes Faria Sardinheiro de Oliveira, esposa do Sr. Presidente da Assembleia
Municipal de Alpiarça, Sr. Olímpio Francisco de Oliveira, no passado dia vinte do mês
em curso.---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta e expressar à família da
falecida as mais sentidas condolências.----------------------------------------------------------ARRUAMENTO DA RUA EZEQUIEL CORREIA, EM FRADE DE BAIXO,
ALPIARÇA. (MEDIÇÕES E ORÇAMENTO).------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto para esta obra e proceder à abertura do
respectivo concurso nos termos legais. Foi ainda deliberado abrir concurso para ao
arruamentos do Frade de Baixo – Ruas 1º de Maio e José do Vale.-------------------------ARRUAMENTO DE ACESSO À ZONA DESPORTIVA DE ALPIARÇA.--------------Deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto para esta obra e proceder à abertura do
respectivo concurso público.----------------------------------------------------------------------ALINEAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------VENDA DO LOTE DE TERRENO NÚMERO NOVE, SITO EM PINHAL DA
TORRE, ALPIARÇA (EDITAL NÚMERO QUARENTA E SEIS BARRA DOIS
MIL):--------------------------------------------------------------------------------------------------10

Não houve interessados.----------------------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DISCIPLINAR:---------------------------------------------------------------------Relativamente ao Processo Disciplinar mandado instaurar por despacho do Sr.
Presidente da Câmara, de vinte e nove Outubro findo, exarado no parecer da Consultora
Jurídica, Doutora América Cravo, sem data, foi apresentado o Relatório Final,
elaborado pela Instrutora do Processo, em vinte e quatro do mês em curso.----------------Deliberado, concordar com o referido relatório, ou seja, aplicar ao funcionário
RAMIRO RELVAS LIMA, a pena de Multa, no valor de dezassete mil duzentos e vinte
e cinco escudos, podendo a mesma ser paga em três prestações mensais, em
conformidade com o seu pedido de vinte e três do mês em curso. A vereadora Isabel
Coelho não se pronunciou por ser familiar do referido funcionário.-------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------O vereador CARLOS JORGE PEREIRA, entregou ao Sr. Presidente da Câmara uma
carta, com data de hoje, na qual lamenta o facto de ter tomado conhecimento através de
uma Notificação Judicial, por via postal, para ser testemunha cível no processo número
quatrocentos e trinta e seis barra zero zero, do Segundo Juízo Criminal, sem ter sido
contactado para o efeito, quando o mesmo é um processo instaurado contra a força
política pela qual foi eleito vereador.-------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------O mesmo vereador usou da palavra para fazer uma chamada de atenção aos jornalistas
presentes, apelando ao bom senso e acima de tudo ao seu profissionalismo, para que
informem a população do que se passa na realidade e não só quando são chamados a
publicar certas coisas, sobre o que se passou na última Assembleia Municipal com um
elemento da bancada “Alpiarça é a Razão”, que, face ao seu comportamento, faltou ao
respeito à bancada da “CDU”.---------------------------------------------------------------------A vereadora ISABEL COELHO interveio, manifestando o seu desagrado pelo sucedido
na referida Assembleia Municipal. Disse que devia haver o máximo respeito entre as
pessoas, uma vez que se vai para as reuniões para dar idéias e não para se sair
ridicularizado.---------------------------------------------------------------------------------------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. ---------------------------------------------11

