ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2000 - NÚMERO OITENTA.---------------Aos catorze dias do mês de Dezembro 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, Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva Coutinho e José João Marques Pais,
Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------------Foi justificada a falta da vereadora Isabel Maria Fernandes da Silva Coelho.--------------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 trinta e cinco, datado de treze do mês em curso, que acusa um saldo
disponível de noventa milhões treze mil trezentos e trinta e seis escudos e oitenta
centavos.----------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------AQUEDUTO NA RUA RICARDO DURÃO JUNTO DO PRÉDIO DO SR. VIEGAS –
ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de sete do mês em curso,
propondo solução para rectificação da deficiente drenagem que a secção de vasão do
aqueduto sito na rua em epígrafe, apresenta.----------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------Requerimento de MARIA JOÃO BRANCO LUCAS, Arquitecta, residente na Rua
António Pinto Coelho, em Cortiçóis, freguesia de Benfica do Ribatejo, na qualidade de
técnica, a remeter, para apreciação, alterações aos valores da área total de cedências e da
área de zonas verdes do loteamento número noventa e cinco barra dois mil, em nome de
ANTÓNIO JOSÉ MAURICIO MADUREIRA FILIPE E JORGE BATISTA CANIÇO,
localizado em Frade de Cima, Alpiarça. Doc. n.º 14766. Proc. n.º 1/2000------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de sete do mês em curso e deferir processo.-----------------------------------------------------OPERAÇÕES DE DESTAQUE:-----------------------------------------------------------------1

Requerimento de HENANDRI – SOCIEDADE DE BENS E SERVIÇOS, LIMITADA,
com sede na Rua Maria Luisa Falcão, número cento e dezassete, em Alpiarça,
proprietário do prédio com a área total de dois virgula novecentos e vinte metros
quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o número mil
quinhentos noventa e nove e inscrito na matriz da freguesia de Alpiarça sob os artigos
números mil setecentos e quinze, três mil e quinze e noventa e dois, secção Q - Rústico,
sito em Alpiarça, confrontando do norte com José do Peso, do sul com António Pedro
Fernandes, do nascente com Gregório Cláudio e do poente com a Rua Maria Luisa
Falcão, a requerer, ao abrigo do número um do artigo quinto do Decreto-Lei número
quatrocentos e quarenta e oito barra noventa e um, de vinte e nove de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número trezentos e trinta e quatro barra
noventa e cinco, que lhe seja autorizado o destaque de uma parcela de terreno, com a
área de um virgula quatrocentos e sessenta metros quadrados, sito na Rua Maria Luisa
Falcão, em Alpiarça, confrontando do norte com António do Peso Melgado e
Propriedade Remanescente (Herdeiros de José João Coutinho Fernandes), do sul com
Justino Jorge, do nascente com Gregório Cláudio e do poente com a Rua Maria Luisa
Falcão e Propriedade Remanescente (Herdeiros de José João Coutinho Fernandes). Doc.
n.º 15039. Proc. n.º C-6.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de onze do mês em curso e certificar de acordo com o mesmo, ou seja, certificar que a
pretensão é viável, devendo constar na certidão o ónus do não fraccionamento.----------Requerimento de JOAQUIM DA CRUZ MOREIRA, residente na Rua José Relvas,
números quatrocentos e oitenta e sete e quatrocentos e oitenta e nove, em Alpiarça,
proprietário do prédio com a área total de um virgula cento e sessenta metros quadrados,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o número quatro mil
setecentos e vinte e quatro e inscrito na matriz da freguesia de Alpiarça sob o artigo
número quatro mil novecentos e cinquenta e quatro, sito em Alpiarça, confrontando do
norte com Nuno Freire de Andrade, do sul com a Rua José Relvas, do nascente com
Nuno Freire de Andrade e do poente com Manuel Gargalo Luis, a requerer, ao abrigo do
número um do artigo quinto do Decreto-Lei número quatrocentos e quarenta e oito barra
noventa e um, de vinte e nove de Novembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei número trezentos e trinta e quatro barra noventa e cinco, que lhe seja
autorizado o destaque de uma parcela de terreno, com a área de quatrocentos e trinta e
oito metros quadrados, sito na Rua José Relvas, em Alpiarça, confrontando do norte
com Nuno Freire de Andrade, do sul com a Rua José Relvas, do nascente com Joaquim
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da Cruz Moreira (Parcela Remanescente) e do poente com Manuel Gargalo Luis. Doc.
n.º 14947. Proc. n.º C-6.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de onze do mês em curso e certificar de acordo com o mesmo, ou seja, certificar que a
pretensão é viável, devendo constar na certidão o ónus do não fraccionamento.----------CERTIDÕES:----------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de ABEL DURO SIMÕES, residente na Rua José António Simões,
número duzentos e setenta e cinco, em Alpiarça, a requerer certidão em como a Câmara
Municipal de Alpiarça prescinde da hipoteca a seu favor, relativamente ao prédio sito na
morada em epígrafe, em virtude de já se encontrar efectuada a totalidade do pagamento,
conforme cópia da declaração do Instituto Nacional de Habitação que anexa. Doc. n.º
14727. Proc. n.ºC-6.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, certificar o solicitado, uma vez que se comprovou pela
certidão emitida pelo Instituto Nacional de Habitação, em vinte e quatro de Novembro
findo, anexa ao requerimento do requerente, que o empréstimo contraído ao abrigo do
programa Auto-construção, se encontra inteiramente liquidado.-----------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Proposta do vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de trinta do mês findo, para atribuição
de um donativo de cem mil escudos à FUNDAÇÃO JOSÉ RELVAS, para que esta
instituição possa organizar a sua Festa de Natal.-----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------CRIAÇÃO DE UMA “COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO” DESTINADA A
VERIFICAR AS CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS LIGADAS AOS
RAMAIS DE ESGOTOS DOMÉSTICOS:-----------------------------------------------------Proposta do vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de trinta do mês findo, para criação de
uma “COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO” destinada a verificar as canalizações de
águas pluviais ligadas aos ramais de esgotos domésticos, sendo a mesma composta
pelos seguintes elementos: Manuel Colhe, Encarregado de Parques Desportivos e
Recreativos, Luis Caetano, Fiscal Municipal e Horácio Henriques, Fiscal de Obras.-----Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar conhecimento aos
funcionários que vão fazer parte da “Comissão de Fiscalização”.---------------------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de onze do mês em curso, a para
compra de equipamento de Atletismo para a equipa agora criada no seio da
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ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DO FRADE DE CIMA, no valor, aproximado, de cem
mil escudos.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------ILUMINAÇÃO DA ROTUNDA NORTE DE ALPIARÇA:---------------------------------Proposta dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de vinte do mês findo, para
que a adjudicação da obra em epígrafe recaia na empresa

TELETEJO,

TELECOMUNICAÇÕES DO RIBATEJO, LIMITADA, com sede na Rua do
Matadouro, número doze, em Almeirim, por ter apresentado a proposta mais baixa, no
valor de um milhão cento e oitenta e um mil cento e vinte e oito escudos, acrescido do
Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal. Proc. n.º O-53.---------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de onze do mês em curso,
para atribuição de uma gratificação de cinquenta e um mil e seiscentos escudos, a
DORA JOÃO DUARTE CARDOSO BATISTA, pela colaboração prestada durante a
preparação e realização da Feira do Livro de Alpiarça.----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------ILUMINAÇÃO PÚBLICA:-----------------------------------------------------------------------RUA PRIMEIRO DE MAIO – CASALINHO, ALPIARÇA:--------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR quinhentos e setenta e sete,
datado de vinte do mês findo, a informar que concluiram os estudos relativamente ao
assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de duzentos e quarenta e
três mil setecentos e sessenta escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de
Alpiarça, no valor de cento e cinquenta e oito mil setecentos e sessenta escudos,
acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 14899. Proc. n.º
E-6.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, ALPIARÇA:-------------------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR quinhentos e oitenta e sete,
datado de vinte e quatro do mês findo, a informar que concluiram os estudos
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relativamente ao assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de trinta e
cinco mil escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça, no valor de
cinco mil duzentos e cinquenta escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 14478. Proc. n.º E-6.-------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------RUA JOAQUIM MONTEIRO RAPOSO, ALPIARÇA:--------------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR seiscentos e dois, datado de
vinte e sete do mês findo, a informar que concluiram os estudos relativamente ao
assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de cento e quarenta mil
escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça, no valor de vinte e um
mil escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º
14670. Proc. n.º E-6.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------RUA VISCONDE BARROSO, ALPIARÇA:--------------------------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR seiscentos e três, datado de
vinte e sete do mês findo, a informar que concluiram os estudos relativamente ao
assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de trezentos e cinquenta mil
escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça, no valor de cinquenta e
dois mil e quinhentos escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa
legal. Doc. n.º 14670. Proc. n.º E-6.--------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------RUA JACINTO DOS MÁRTIRES FALCÃO, ALPIARÇA:---------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR seiscentos e seis, datado de
vinte e sete do mês findo, a informar que concluiram os estudos relativamente ao
assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de um milhão cento e trinta
e oito mil e noventa e um escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de
Alpiarça, no valor de duzentos e dezasseis mil seiscentos e sessenta escudos, acrescido
do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 14670. Proc. n.º E-6.-------

5

Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------RUA PINHAL DA TORRE, ALPIARÇA:------------------------------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR seiscentos e sete, datado de
vinte e sete do mês findo, a informar que concluiram os estudos relativamente ao
assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de novecentos e cinquenta e
dois mil quinhentos e vinte escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de
Alpiarça, no valor de trezentos e oitenta e sete mil setecentos e setenta escudos,
acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 14670. Proc. n.º
E-6.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------VAL’DAQUE, ALPIARÇA:----------------------------------------------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR seiscentos e oito, datado de
vinte do mês findo, a informar que concluiram os estudos relativamente ao assunto em
epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de um milhão quinhentos e cinquenta e
cinco mil setecentos e quarenta escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de
Alpiarça, no valor trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e quarenta escudos,
acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 14670. Proc. n.º
E-6.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------RUA DR. JOAQUIM PRATAS, ALPIARÇA:-------------------------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR quinhentos e oitenta e oito,
datado de vinte e quatro do mês findo, a informar que concluiram os estudos
relativamente ao assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de cento e
sessenta e quatro mil escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça,
no valor de oitenta e nove mil duzentos e cinquenta escudos, acrescido do Imposto
sobre o Valor Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 14477. Proc. n.º E-6.--------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------VAL’DAQUE, ALPIARÇA:----------------------------------------------------------------------6

Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR quinhentos e oitenta e nove,
datado de vinte e quatro do mês findo, a informar que concluiram os estudos
relativamente ao assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de
trezentos e quinze mil escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça,
no valor de quarenta e sete mil duzentos e vinte e cinco escudos, acrescido do Imposto
sobre o Valor Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 14479. Proc. n.º E-6.--------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------RUA MANUEL NUNES FERREIRA, ALPIARÇA:------------------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR quinhentos e noventa, datado
de vinte e quatro do mês findo, a informar que concluiram os estudos relativamente ao
assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de quinhentos e noventa e
cinco mil escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça, no valor de
oitenta e nove mil duzentos e cinquenta escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 14480. Proc. n.º E-6.-------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------RUA TEÓFILO BRAGA, ALPIARÇA:---------------------------------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR quinhentos e noventa e um,
datado de vinte e quatro do mês findo, a informar que concluiram os estudos
relativamente ao assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de cento e
setenta e cinco mil escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça, no
valor de vinte e seis mil duzentos e cinquenta escudos, acrescido do Imposto sobre o
Valor Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 14481. Proc. n.º E-6.------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------RUA DO NASCENTE, ALPIARÇA:------------------------------------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR quinhentos e noventa e dois,
datado de vinte e quatro do mês findo, a informar que concluiram os estudos
relativamente ao assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de cento e
quarenta mil escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça, no valor
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de vinte e um mil escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa
legal. Doc. n.º 14482. Proc. n.º E-6.--------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------RUA JOÃO AFONSO, ALPIARÇA:------------------------------------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR quinhentos e noventa e três,
datado de vinte e quatro do mês findo, a informar que concluiram os estudos
relativamente ao assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de cento e
cinco mil escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça, no valor de
quinze mil setecentos e cinquenta escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 14483. Proc. n.º E-6.-------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------TRAVESSA DOS FERREIROS, ALPIARÇA:------------------------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR quinhentos e noventa e quatro,
datado de vinte e quatro do mês findo, a informar que concluiram os estudos
relativamente ao assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de cento e
cinco mil escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça, no valor de
quinze mil setecentos e cinquenta escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 14484. Proc. n.º E-6.-------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------AVENIDA CARLOS RELVAS, ALPIARÇA:-------------------------------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR quinhentos e noventa e cinco,
datado de vinte e quatro do mês findo, a informar que concluiram os estudos
relativamente ao assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de
seiscentos e trinta mil escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça,
no valor de noventa e quatro mil e quinhentos escudos, acrescido do Imposto sobre o
Valor Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 14485. Proc. n.º E-6.------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------RUA ANTÓNIO DA SILVA PATRÍCIO, ALPIARÇA:--------------------------------------8

Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR quinhentos e noventa e seis,
datado de vinte e quatro do mês findo, a informar que concluiram os estudos
relativamente ao assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de setenta
mil escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça, no valor de dez mil
e quinhentos escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal.
Doc. n.º 14486. Proc. n.º E-6.---------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------RUA COMANDANTE FONTOURA DA COSTA, ALPIARÇA:--------------------------Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR quinhentos e noventa e sete,
datado de vinte e quatro do mês findo, a informar que concluiram os estudos
relativamente ao assunto em epígrafe, sendo o orçamento dos encargos totais de
quinhentos e vinte e cinco mil escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal de
Alpiarça, no valor de setenta e oito mil setecentos e cinquenta escudos, acrescido do
Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 14487. Proc. n.º E-6.---------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto e proceder ao
pagamento da referida quantia.--------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Petição de JOAQUIM LUÍS RAMOS VICENTE, residente na Rua Afonso de
Albuquerque, número quarenta e quatro C, em Alpiarça, datada de vinte do mês findo, a
dar conhecimento da situação de drenagem do prédio sito em estrada da Gouxa,
Alpiarça. Proc. n.º R-4.-----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de sete do mês em curso e informar o peticionário das soluções apontadas para a
resolução do problema. Foi ainda deliberado que seja o Gabinete Técnico de Obras a
acompanhar esta situação.-------------------------------------------------------------------------INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO – PEDIDO DE PARECER, NOS TERMOS
PREVISTOS NA ALÍNEA A) DO ARTIGO SÉTIMO DO DECRETO-LEI NÚMERO
CENTO E OITENTA E NOVE BARRA NOVENTA E SEIS, DE OITO DE
OUTUBRO:------------------------------------------------------------------------------------------Ofício com a referência dezasseis mil cento e noventa e um, do CENTRO DE
EMPREGO DE SANTARÉM, datado de vinte e oito do mês findo, a solicitar parecer
sobre o projecto de candidatura aos apoios no âmbito do programa Iniciativas Locais de
Emprego (ILE’S), apresentado naquele organismo por MARIA DA CONCEIÇÃO
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AMARAL MARQUES DE AGUIAR E SILVA, para criação de um Posto de Trabalho,
cuja a actividade irá ter lugar na Quinta do Krangueju – Charneca da Atela – Casalinho
– Alpiarça. Doc. n.º 14737. Proc. n.º E-5/3.-----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara dá parecer favorável ao projecto.TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA O ANO DE DOIS MIL E UM:-------------Presente a proposta de Tabela de Taxas e Licenças para o ano de dois mil e um.---------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta, à excepção, por parte do
Vereador Carlos Jorge Pereira, da taxa prevista no capítulo XIV – artigo trinta e três –
Aluguer do Salão Nobre ou Sala de Jantar (com limite de tempo máximo de cinco
horas), de trezentos mil escudos. Foi ainda deliberado submeter este documento a
aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------TARIFÁRIO DE ÁGUA, LIMPEZA URBANA E RECOLHA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, PARA O ANO DE DOIS MIL E UM:---------------------------------------------Presente a proposta de Tarifário de Água, Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos
Sólidos, para o ano de dois mil e um.------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O DE ANO DOIS MIL E UM:Presente os projectos do Plano de Actividades e do Orçamento para o ano de dois mil e
um.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do vereador Carlos
Jorge Pereira, concordar com estes projectos. Foi ainda deliberado, submetê-los a
aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------REQUISIÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------------Foram autorizadas as requisições com os seguintes números: - SERVIÇO EMISSOR
ZERO UM: mil trezentos e oito; mil quatrocentos e setenta e sete; mil setecentos e
onze; mil setecentos e dezoito; mil setecentos e quarenta e dois; mil setecentos e setenta
e sete; mil oitocentos e um; mil oitocentos e dois; do mil oitocentos e oito ao mil
oitocentos e catorze, com excepção do número mil oitocentos e doze; do mil oitocentos
e dezassete ao mil oitocentos e vinte; do mil oitocentos e vinte e cinco ao mil oitocentos
e quarenta e três; do mil oitocentos e quarenta e seis ao mil oitocentos e cinquenta; SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: cento e cinquenta e seis; quinhentos e vinte
e quatro; quinhentos e oitenta e nove; zero zero vinte e três; zero zero cinquenta e cinco;
mil quatrocentos e dezoito; mil quinhentos e onze; mil seiscentos e trinta e dois; três mil
duzentos e sessenta e sete; três mil seiscentos e quarenta e seis; oito mil setecentos e
vinte; nove mil novecentos e noventa e três; trinta e um mil seiscentos e quarenta e
cinco; oitenta e três mil novecentos e oitenta e nove; - SERVIÇO EMISSOR
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NOVENTA E OITO: zero setecentos e doze; mil cento e vinte e sete; três mil
quatrocentos e vinte e cinco; quatro mil quinhentos e sessenta e um; quatro mil
oitocentos e quarenta e nove; cinco mil duzentos e oitenta e três; sete mil novecentos e
setenta e seis; AMCP onze; BOMB onze; BPA onze; CAFEB onze; do CGA cento e
onze ao CGA cento e dezassete; EA – onze; ED quarenta e nove; ED cinquenta; FPS
cento e vinte e um; FPS mil duzentos e dez; do FPS cento e vinte e dois ao FPS cento e
vinte e nove; GAT doze; RJP; RTZT; SAMS onze; do TSU cento e onze ao TSU cento
e dezasseis; no valor total de onze milhões trezentos e quarenta e nove mil oitocentos e
oitenta e três 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:----------------------------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Ofício de MARMOGIL, TRANSFORMAÇÃO DE MÁRMORES, LIMITADA, com
sede em Arrimal, Porto de Mós, datado de doze do mês em curso, a informar que
continua interessada no terreno adquirido pela empresa, não lhe tendo sido possível, até
ao momento, entregar o projecto de arquitectura do pavilhão que pretende construir na
Zona Industrial, devido à mesma ter outros grandes investimentos, comprometendo-se,
no entanto, até ao princípio de Janeiro de dois mil e um, a entregar o projecto para início
da construção. Doc. n.º 15215. Proc. n.º O-53.--------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de hoje e informar o requerente de acordo com o mesmo, ou seja, que não há
inconveniente na pretensão, desde que o prazo referido seja cumprido.--------------------Ofício de GABRIELA MIRA CÉU, datado de vinte e dois do mês findo, a dar
conhecimento do seu interesse em comprar, em propriedade plena, o lote número
noventa e um da Zona Industrial de Alpiarça, que adquiriu, em tempo, em direito de
superfície. Doc. n.º 14554. Proc. n.º O-53.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a pretensão, em conformidade com o regulamento
vigente, devendo o preço total de venda ser efectuado pela diferença do preço de então
(cento e cinquenta escudos / metro quadrado, em direito de superfície) e o preço actual
(mil escudos / metro quadrado), em propriedade plena.---------------------------------------FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS:-------------------------------------11

Ofício de MUSICENTRO, INSTRUMENTOS MUSICAIS, LIMITADA, com sede na
Rua dos Combatentes, números cento e cinquenta e cinco e cento e cinquenta e sete, em
Coimbra, a enviar orçamento, no valor de noventa e três mil e novecentos escudos, para
fornecimento de instrumentos musicais. Doc. n.º 14694. Proc. n.º D-1/6/1.----------------Face aos esclarecimentos prestados pela vereadora Gabriela Coutinho, foi deliberado,
por unanimidade, aceitar este orçamento e proceder à compra dos referidos
instrumentos, conforme solicitado pela Secção de Música da Sociedade Filarmónica
Alpiarcense “Primeiro de Dezembro”. Foi ainda deliberado que os mesmos fiquem na
posse da Câmara, podendo ser emprestados à Secção de Música sempre que necessário.OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de JOAQUIM CABELO FREILÃO E OUTROS, com residência na Rua
Ricardo Durão, número noventa e oito, em Alpiarça, na qualidade de proprietários de
um prédio sito em Alpiarça, na Zona do Eucaliptal, Traseiras da Rua Alberto Borges,
envolvendo a antiga cerâmica, a requererem informação sobre viabilidade de construção
no mesmo, quer em tipologia, quer em áreas de ocupação, bem como eventuais áreas de
cedência para equipamentos públicos. Doc. n.º 14216. Proc. n.º C-6.-----------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de dezoito do mês findo e informar o requerente de acordo com o mesmo, ou seja, que é
viável a pretensão, nas condições nele referidas.-----------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES DE DESTAQUE:-----------------------------------------------------------------Requerimento

de

CLARISSE

VARANDA

SOARES,

MARIA

CASIMIRA

CORTIMPAU SOARES E VERA MARIA CORTIMPAU SOARES, todas residentes
em Alpiarça, (Herdeiras de Francisco Soares Júnior), na qualidade de proprietárias do
prédio com a área total de seis mil setecentos e vinte metros quadrados, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça, sob o número três mil seiscentos e oitenta
e sete e inscrito na matriz da freguesia de Alpiarça sob o Artigo número 018.0038.0000,
sito em Alpiarça, confrontando do norte com Nuno da Costa Marques, do sul com
Armindo Avelino Pinhão, do nascente com a estrada e do poente com Manuel Calado
Peixinho, a requererem, ao abrigo número um do artigo quinto do Decreto-Lei número
quatrocentos e quarenta e oito barra noventa e um, de vinte e nove de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número trezentos e trinta e quatro barra
noventa e cinco, que lhes seja autorizado o destaque de uma parcela de terreno, com a
área de três mil quinhentos e quarenta virgula oitenta metros quadrados, na Rua Pedro
Álvares Cabral, freguesia e concelho de Alpiarça, confrontando do norte com Nuno da
Costa Marques, do sul com a Parcela A (propriedade das requerentes), do nascente com
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Rua Pedro Álvares Cabral e do poente com Manuel Calado Peixinho. Doc. n.º 15119.
Proc. n.º L-8.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de treze do mês em curso e certificar de acordo com o mesmo, ou seja, certificar que a
pretensão é viável, devendo constar na certidão o ónus do não fraccionamento.----------POLUIÇÃO SONORA E AMBIENTAL PROVOCADA PELA CERÂMICA SITA EM
FRADE DE CIMA, ALPIARÇA:----------------------------------------------------------------E-Mail enviado por moradores não identificados da localidade do Frade de Cima,
freguesia e concelho de Alpiarça, a propósito de poluição sonora e ambiental provocada
pela Cerâmica existente no local. Doc. n.º 12917. Proc. n.º R-4.-----------------------------O senhor Presidente da Câmara informou o executivo que a empresa proprietária da
Cerâmica, ía dar cumprimento ao que lhe solicitado em vinte e dois de Novembro findo,
pelo ofício número sete mil seiscentos e cinquenta e nove.-----------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL DE ALPIARÇA:--------------------------------------------------------Exposição datada de doze do mês em curso, apresentada por Jorge Manuel Mendes
Machacaz, na qualidade de Sócio-Gerente da ALBICHO, PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE ISCOS PARA A PESCA, LIMITADA, com sede em Zona
Industrial de Alpiarça, lotes números trinta e um e trinta e dois, sobre a situação em que
se encontra a empresa, na qual propõe, para resolução do problema e com a
fundamentação de que se encontra encerrada a actividade que exercia, uma das
seguintes soluções: compra das instalações existentes pela Câmara Municipal de
Alpiarça, atendendo ao investimento efectuado, pelo valor de trinta mil contos, ou
indemnização, pelos prejuízos causados, no montante de treze mil contos.----------------Após discussão do assunto, foi deliberado, por unanimidade, não aceitar a proposta para
a compra das instalações. Quanto à indemnização, foi igualmente deliberado concordar
com a sugestão do senhor Presidente da Câmara, no sentido de se solicitar à Comissão
de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo e à Associação Nacional de
Municípios Portugueses parecer sobre a sua legalidade e valor pretendido.----------------BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALPIARÇA:------------------------------------------------APRECIAÇÃO E ANÁLISE DE PROPOSTAS:----------------------------------------------Informação (Relatório) dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de treze do
mês em curso, sobre a apreciação e análise das propostas para a empreitada em epígrafe,
na qual é proposto que a adjudicação seja feita à empresa CONEGIL, EMPREITEIROS,
S.A., com sede na Rua Alto do Montijo, lotes um e dois, piso dois, em Carnaxide, pelo
preço de cento e noventa e oito milhões oitocentos e quarenta e nove mil trezentos e
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onze escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal, sendo o
prazo de execução de duzentos e setenta e seis dias, pelo facto de, ponderados os
critérios definidos em programa de concurso, ter maior pontuação.-------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação (Relatório) e dar
andamento ao processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------PERMUTA DE TERRENOS:---------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, relativamente à permuta de propriedades que a Câmara
Municipal de Alpiarça deliberou efectuar, em conformidade com as deliberações
tomadas em reuniões de dois de Setembro de mil novecentos e noventa e dois, vinte e
um de Abril de mil novecentos e noventa e nove e dezoito de Outubro do ano em curso,
com JÚLIO MENDES MARTINS e, mulher, residentes em Travessa do Hospital,
número quarenta e quatro, em Alpiarça, concordar com a permuta do lote de terreno
número dezasseis, com a área de quinhentos e noventa e cinco metros quadrados, sito na
Zona do Sacadura, em Alpiarça, lote este cujo número ainda não estava definido, pelo
facto de integrar o loteamento que ainda não se encontrava registado a favor da Câmara
Municipal de Alpiarça, para além das negociações que já tinham sido acordadas entre
ambas as partes, designadamente a permuta do lote de terreno número vinte e dois, com
a área de quatrocentos e oitenta vírgula noventa e dois metros quadrados, sito no gaveto
das actuais Ruas Dr. Alberto A. Dias Pereira e Dr. Hermínio Paciência, em Alpiarça
(Urbanização do Sacadura), ou seja, a permuta de ambos os lotes de terreno acima
identificados, pertença da Câmara Municipal de Alpiarça, pelo lote de terreno com a
área actual de cinco mil oitocentos e um metros quadrados (foi rectificada a área de
cinco mil novecentos e cinco metros quadrados para cinco mil oitocentos e um metros
quadrados), destinado ao domínio público (ampliação do recinto das feiras), sito na rua
da Feira, em Alpiarça, pertença de Júlio Mendes Martins.------------------------------------Foi também deliberado atribuir aos bens permutados igual valor, ou seja, dez milhões
setecentos e cinquenta e nove mil e duzentos escudos.----------------------------------------Foi igualmente deliberado, atendendo a que a Câmara Municipal de Alpiarça foi
interessada na permuta, assumir as despesas com a escritura respectiva.-------------------Foi ainda deliberado não deferir a pretensão do senhor Júlio Mendes Martins, no sentido
de o isentar do pagamento da taxa devida pela certidão emitida pela Câmara Municipal
de Alpiarça, em vinte e três de Outubro último, no valor de quinhentos e setenta e dois
escudos.-----------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------A vereadora GABRIELA COUTINHO, sugeriu que se solicitasse um parecer à
Consultora Jurídica da Câmara, relativamente ao incumprimento, por parte da empresa
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SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, S.A., com sede na
Avenida Vinte e Cinco de Abril, número vinte e três, Edifício Securitas, em Linda-aVelha, do contrato de manutenção da Casa – Museu dos Patudos, uma vez que, há
vários meses, os electricistas da Câmara é que estão a suportar esse serviço.--------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta sugestão e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram vinte e três horas e quinze 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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