ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2001 - NÚMERO OITENTA E CINCO.
Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e um, 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, Isabel Maria Fernandes da Silva Coelho e
Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva Coutinho, Vereadoras.
Foi justificada a falta dos vereadores José João Marques Pais e Carlos Jorge Duarte Pereira.
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 trinta e
cinco, datado de vinte do mês em curso, que acusa um saldo disponível de cento e cinquenta e
três milhões catorze mil seiscentos escudos e oitenta centavos.
ORDEM DE TRABALHOS:
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
ARRENDAMENTO DE CAMPANHA DO PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO "QUINTA
DE SÃO JOÃO", SITO NO PINHAL DA TORRE, EM ALPIARÇA:
Procedeu-se à hasta pública para o arrendamento do prédio em epígrafe, a que se refere o
edital número cinco / dois mil e um, publicitado em dois do mês em curso.
Licitaram dois interessados tendo o maior lanço, no valor de duzentos mil escudos, pertencido
ao senhor José João Silva Agostinho Batata, residente na Rua José Relvas, número trezentos e
cinquenta e três, em Alpiarça.
Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder ao arrendamento do referido prédio,
nas condições publicitadas. Foi ainda deliberado proceder à assinatura do respectivo contrato
de arrendamento.
OBRAS:
Informação de EDGAR ANTÓNIO FERREIRA JORGE, residente na Rua Engenheiro
Álvaro da Silva Simões, número dezanove, em Alpiarça, datada de cinco do mês findo, a
esclarecer o motivo da sua pretensão para construção de um muro divisório na referida rua.
Doc. n.º 734. Proc. n.º O-13.
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Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras de
trinta e um do mês findo e informar o requerente que a pretensão é viável, nas condições nele
referidas.
Requerimento de IRENE DA CONCEIÇÃO CUNHA, residente na Rua Ricardo Durão,
número cinquenta e seis, em Alpiarça, a solicitar que seja resolvida a situação que tem a ver
com a parede da sua habitação, que foi danificada pelo proprietário do prédio confinante,
aquando da demolição deste. Doc. n.º 15729. Proc. n.º O-13.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras de
trinta e um do mês findo e informar a requerente de acordo com o mesmo, ou seja, uma vez
que se trata de um contencioso entre vizinhos onde a questão de extremas e da propriedade se
inclui, não compete à Câmara a resolução deste assunto, devendo a mesmo ser solucionado
entre as partes envolvidas.
Requerimento de ANA SOFIA BATISTA AMBRÓSIO CORDEIRO E OUTRO, titulares do
Alvará de Licença de Construção número cento e dezanove barra noventa e nove, para
construção de uma moradia no lote número trinta e sete da Urbanização do Sacadura, a
requererem autorização para pintura da fachada de cor amarela suave, em substituição do
branco referenciado no projecto inicial. Doc. n.º 881. Proc. n.º 119/99.
Deliberado, por unanimidade, concordar o parecer dos Serviços Técnicos de Obras, datado de
trinta e um do mês findo e informar os requerentes de acordo com o mesmo, ou seja,
inviabilizar a pretensão. Foi ainda deliberado contactar o autor do projecto no sentido de saber
se é possível alterar o que está definido em regulamento, em termos de cor, para as
edificações do local.
Requerimento de MARIA DE FÁTIMA RAMA COUTINHO ROSA, residente na Travessa
da Patracola, em Alpiarça, datado de dezassete do mês findo, a requerer o deferimento tácito
do seu requerimento apresentado nos serviços, registado sob o número cento e quarenta / dois
mil, com vista à obtenção do licenciamento da obra de construção do estabelecimento situado
na Travessa da Patracola, em Alpiarça, uma vez que, até agora, não recebeu qualquer
comunicação da resolução final. Doc. n.º 880. Proc. n.º 140/00.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara exarado
neste documento em trinta e um do mês findo, que autorizou a pretensão.
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de sete do mês em curso, sobre
a rede de esgotos da Escola Primária, nomeadamente, a situação em que se encontra o troço
colector que serve os edifícios situados ao fundo do pátio da Escola, propondo a necessária e
urgente intervenção no local, em colaboração com a Junta de Freguesia de Alpiarça.
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Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, exarado
neste documento em oito do mês em curso, que autorizou esta pretensão.
Requerimento de LUIS MANUEL ÉVORA PEDREIRO, datado de seis do mês em curso, a
requerer a disponibilização, por parte da Câmara, de uma área com quinze metros quadrados,
para a instalação de um PT a fim de poder solucionar a questão do fornecimento de energia
eléctrica às edificações da urbanização frontal ao Banco Português do Atlântico. Doc. n.º
1850. Proc. n.º 124/98 e 125/98.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o Parecer dos Serviços Técnicos de Obras de
oito do mês em curso e autorizar a pretensão nas condições nele referidas.
O senhor Presidente da Câmara sugeriu que o P.T. fosse instalado na parte traseira do jardim
em direcção aos bombeiros por ser o melhor espaço, e ter menos efeitos negativos.
Requerimento de LIBÉRIO FERREIRA ALCOBIA, residente na Rua Joaquim Pratas,
número sete, em Alpiarça, na qualidade de proprietário dos prédios inscritos na matriz sob os
artigos números 031.0062.0000 e 031.0063.0000, sitos na Rua Vinte e Cinco de Abril,
Casalinho, freguesia e concelho de Alpiarça, a solicitar que lhe seja certificado a viabilidade
de construção nos referidos prédios. Doc. n.º 14686. Proc. n.º C-6.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara que
autorizou a pretensão do requerente, exarado neste documento em oito do mês em curso. Foi
ainda deliberado, contactar os municípios que, em tempo, fizeram idênticos pedidos, tendo os
mesmos sido indeferidos, no sentido de informar que a Câmara pretende, presentemente,
viabilizar as pretensões, face à indefinição existente para o traçado do IC três por parte da
ICERR – Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária.
LOTEAMENTOS:
OPERAÇÕES DE DESTAQUE:
Requerimento de COMÁRCIA, LIMITADA, com sede na Rua Helena Félix, número setenta
e um D, Quinta do Texugo, Charneca da Caparica, concelho de Almada, proprietária do
prédio com a área total de dois mil trezentos e sessenta e quatro metros quadrados, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça, sob o número cinco mil quatrocentos e vinte e
quatro e inscrito na matriz da freguesia de Alpiarça sob o artigo cinquenta e um, e localizado
na Rua José Relvas, números trezentos e sessenta e quatro e trezentos e sessenta e seis, em
Alpiarça, 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 mil e trinta
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e nove vírgula quatro metros quadrados, sito na Rua do Sacramento e na Rua Carlos Relvas,
freguesia e concelho de Alpiarça, confrontando a norte com a Rua do Sacramento, a sul com
propriedade vizinha, a nascente com Rua Carlos Relvas e a poente com o requerente. Doc.
n.º1408. Proc. n.º L-8.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras de
trinta e um do mês findo e certificar que a Câmara autoriza o destaque nas condições nele
referidas, devendo, na mesma, constar o ónus do não fraccionamento.
Requerimento de MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES, residente na Rua Josefa
D’Óbidos, número treze, em Laranjeiro, na qualidade de proprietário do prédio urbano omisso
na matriz e descrito na Conservatório do Registo Predial de Alpiarça sob o número cinco mil
quatrocentos e trinta, sito na Rua Dr. Castelão, número um, Frade de Cima, em Alpiarça,
confrontando a norte com Manuel Florencio Caniço, a sul com a Rua do Bairro Novo, a
nascente com a Rua Dr. Castelão de Almeida e a poente com Gabriel Lidónio, a requerer que
lhe seja emitida certidão de autorização de destaque, ao abrigo do artigo quinto, número
cinco, Decreto-Lei quatrocentos e quarenta e oito barra noventa e um, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei trezentos e trinta e quatro barra noventa e cinco, de um lote de
terreno com a área de trezentos e vinte metros quadrados, do referido prédio. Doc. n.º 14283.
Proc. n.º L-8.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras de
seis do mês findo e certificar de acordo com o mesmo, ou seja, certificar que a Câmara
autoriza a pretensão, devendo constar em certidão o ónus do não fraccionamento.
Requerimento de JORGE VEIGA FREITAS, residente na Rua Ricardo Durão, número
trezentos e sete, em Alpiarça, datado de vinte e dois do mês findo, a requerer a viabilidade de
loteamento (3 lotes) e construção, no prédio sito na Rua Ricardo Durão, conforme planta de
localização que anexa, cuja área é de cerca de três mil metros quadrados. Doc. n.º 1163. Proc.
n.º C-6.
Tomou-se conhecimento do parecer dos Serviços Técnicos de Obras de seis do mês em curso.
Foi deliberado, por unanimidade, viabilizar a pretensão à semelhança do que tem sido
deliberado para situações análogas.
ZONA INDUSTRIAL:
Requerimento

de

ALMEIRIPEDRA

–

TRANSFORMAÇÃO

E

COMÉRCIO

DE

MÁRMORES, LIMITADA, com sede na Rua Condessa da Junqueira, número setenta e nove,
segundo andar, em Almeirim, datado de doze do mês em curso, a requerer a marcação de
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escritura referente ao lote de terreno número cinquenta e cinco da Zona Industrial de Alpiarça.
Doc. n.º 2011. Proc. n.º O-53.
Tomou-se conhecimento da informação da Técnica Superior de Primeira Classe da Divisão
Administrativa e Financeira, datada de quinze do mês em curso e, face à mesma, foi
deliberado, por unanimidade, marcar a escritura do referido lote de terreno.
VÁRIOS:
Ofício do GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SANTARÉM, com sede no Largo do
Carmo, em Santarém, referência número quatrocentos e cinquenta e quatro, processo E-doze /
um, a dar parecer sobre a abertura da discoteca, anexa ao restaurante Solidó, sito em Atela,
Alpiarça, conforme pedido de Alfredo Marmelo Duarte Graes, residente na Rua Angola,
número cento e vinte e um, em Almeirim. Doc. n.º 1172. Proc. n.º C-6.
Tomou-se conhecimento deste parecer e com base no mesmo foi deliberado, por
unanimidade, indeferir a pretensão do requerente.
SUBSÍDIOS:
Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de trinta e um do mês findo, no sentido de se
atribuir um subsídio de cinquenta mil escudos, à Associação Cultural e Recreativa do Frade
de Cima, para fazer face a despesas com o torneio de Chinquilho, que conta com a presença
de dezoito equipas, num total de cerca de noventa participantes.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.
PROPOSTAS:
Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de treze do mês em curso, para que,
relativamente ao pedido do Grupo Santeirim conforme seu ofício de cinco do mês em curso, o
pagamento da taxa respectiva seja idêntico ao dos utilizadores do concelho, em conformidade
com o Regulamento de Utilização do Estádio Municipal, ou seja, dez mil escudos por duas
horas, dado o carácter do X Torneio Internacional de Futebol Veterano "SANTEIRIM", (VII
Taça "Dinosaurus"), a realizar entre dezoito e vinte de Maio de dois mil e um (dezanove horas
diurnas).
Deliberado, por unanimidade, não concordar com as condições da proposta, devendo ser
aplicada a taxa estipulada em regulamento. Foi ainda deliberado oferecer uma taça para ser
disputada no Torneio.
ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS MUNICIPAIS:
Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de trinta e um do mês findo, para
atribuição, no próximo dia dois de Abril - Aniversário do Concelho, da "Medalha Municipal
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de Valor e Mérito – Grau Ouro", à empresa "AUGUSTO DOS SANTOS & FILHOS,
LIMITADA, como forma de reconhecimento do Município de Alpiarça, pela dedicação e
empenho de uma família que tem desenvolvido um trabalho notável que a consolidou em todo
o território nacional.
Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e uma abstenção da vereadora Isabel Coelho,
concordar com esta proposta e proceder em conformidade.
A vereadora Isabel Coelho informou que, embora o seu sentido de voto tenha sido a
abstenção, reconhece o empenho da empresa por ter optado pela recuperação arquitectónica e
estrutural da antiga "Casa Paciência".
A vereadora Maria Gabriela Coutinho disse ter votado a favor, igualmente pelo empenho da
empresa em ter recuperado o antigo edifício que tem inegável valor patrimonial e que faz
parte da história de Alpiarça.
Proposta do vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de trinta e um do mês findo, para no dia um
de Fevereiro, durante a apresentação da equipa de ciclismo para a época de dois mil e um,
dado o calendário de provas do ciclismo profissional não ser compatível com a entrega da
medalha no dia do concelho, atribuir a "Medalha Municipal de Mérito Desportivo – Grau
Bronze", ao ciclista do Clube Desportivo "Os Águias", SAULIUS SARKAUSKAS, como
forma de reconhecimento pelo serviço relevante, prestado ao município, na época de dois mil.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.
Proposta do vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de dezasseis do mês em curso, para
atribuição, no próximo dia dois de Abril - Aniversário do Concelho, da "Medalha Municipal
de Mérito Desportivo – Grau Prata", à jovem INÊS PISCALHO que se tem distinguido como
praticante de Karaté no Clube Desportivo "Os Águias", como forma de reconhecimento pelo
mérito desta desportista.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.
ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE PESCA – CONCESSÃO DE PESCA NA
BARRAGEM DOS PATUDOS:
Proposta do vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de sete do mês em curso, para alteração ao
artigo vigésimo primeiro do REGULAMENTO DE PESCA – CONCESSÃO DE PESCA NA
BARRAGEM DOS PATUDOS, passando o mesmo a ter a seguinte redacção:
ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO:
Poderá realizar-se na área da concessão, provas ou concursos aos sábados, domingos e
feriados, podendo ficar ao critério da Câmara Municipal, o terceiro domingo de cada mês,
livre.
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Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao processo de
acordo com a lei vigente.
RESIURB:
Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de doze do mês em curso, para que
o Executivo Municipal se pronuncie sobre a sua disposição de, na próxima reunião do
Conselho de Administração da RESIURB, votar contra a pretensão do Administrador
Delegado da RESIURB de exigir meios informáticos, uma secretária pessoal e ainda de
reivindicar a atribuição de pagamento de despesas de representação, conforme estipulado para
os eleitos autárquicos em exercício de funções.
Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e uma abstenção da vereadora Isabel Coelho,
concordar com esta proposta e proceder em conformidade.
PROJECTO DE EXECUÇÃO DE ARQUITECTURA DA "UNIVERSIDADE DO VINHO
DE ALPIARÇA":
Informação da COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS, datada de seis do mês em
curso, sobre a análise e apreciação das propostas apresentadas para a empreitada em epígrafe.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e, face à mesma, proceder à
adjudicação do projecto de execução de Arquitectura da "Universidade do Vinho", à empresa
LGLS Arquitectos Lima Gaspar, Lobato Santos Arquitectos, com sede em Rua Doutor
António Ribeiro dos Santos, Lote A, Cave Direita, em Lisboa, pelo preço de sete milhões
duzentos e trinta mil escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentada à taxa legal
em vigor. Foi ainda deliberado aprovar a minuta do respectivo contrato.
AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO INTITULADO "NÓS":
Proposta da Vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de quinze do mês em
curso, para a compra de dez exemplares do livro intitulado "Nós", editado pelo Instituto
Português da Juventude, a propósito do Ano Internacional dos Voluntários, onde estão
relatados alguns episódios do que é ser voluntário, sendo o custo unitário de mil escudos,
valor este destinado a uma causa tão nobre como a libertação do povo Timor-Lorosae. Propõe
também, para além do livro poder ser consultado na Biblioteca Municipal, a oferta de um
exemplar a cada escola do concelho.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.
VÁRIOS:
Fax de CENTRO NACIONAL DE EXPOSIÇÕES E MERCADOS AGRÍCOLAS, S.A.,
sediado em Santarém, datado de quinze do mês findo, a solicitar autorização para a colocação
de faixas publicitárias e bandeirolas de plástico alusivas à edição da Expo-Criança / dois mil e
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um, a realizar entre os dias dez e dezoito de Março próximo, no concelho de Alpiarça. Doc.
n.º 732. Proc. n.º A-8.
Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, face à natureza do certame, devendo o
referido organismo responsabilizar-se pela retirada do material imediatamente após a
realização do certame.
Ofício da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS LIMITADOS DE VOZ, com sede em Rua
Dr. António Bernardino de Almeida, Porto, a solicitar a concessão de um subsídio para a
criação de um Centro de Reabilitação da Voz e de um Centro de Dia para os doentes
oncológicos. Doc. n.º 631. Proc. n.º A-8-1-4.
Deliberado, por unanimidade, informar que não é possível dar a contribuição solicitada por
dificuldades financeiras.
Ofício da ESCOLA SECUNDÁRIA DA MARQUESA DE ALORNA DE ALMEIRIM, sita
na Rua do Moinho de Vento, em Almeirim, a solicitar uma contribuição mecenática para
colmatar parte das despesas com a visita de estudo a Roma, durante as férias da Páscoa, de um
grupo de oito alunos. Doc. n.º 1407. Proc. n.º A-8-1-4.
Deliberado, por unanimidade, informar que ao abrigo da Lei do Mecenato, não é possível dar
a contribuição solicitada.
Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, com sede na
Avenida Marnoco e Sousa, número cinquenta e dois, em Coimbra, datada de dezasseis do mês
findo, número cinco, a dar conhecimento do resultado de uma reunião de trabalho havida com
o Conselho de Administração da EDP, sobre a qualidade do serviço prestado por aquela
empresa. Doc. n.º 1592. Proc. n.º E-6.
Tomou-se conhecimento.
Informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, datada de sete do mês em curso, a informar
os valores comparativos relativamente a horas perdidas para ocorrer a fogos e a sinistros,
pagos em mil novecentos e noventa e nove e dois mil, aos Bombeiros Municipais de Alpiarça.
Tomou-se conhecimento.
PUBLICAÇÃO DA AGENDA ROTEIRO-CONCELHO DE ALPIARÇA - ANOS
2001/2002:
Oficio de JORNAL DE ALPIARÇA, com sede na Rua Luis de Camões, número sessenta e
quatro, em Alpiarça, a solicitar, para efeitos de edição da Agenda Roteiro Concelho de
Alpiarça dois mil e um / dois mil e dois, um patrocínio de cento e setenta mil escudos, com a
contrapartida de ficarem disponíveis para a Câmara Municipal de Alpiarça as páginas
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contracapa e versus da contracapa, bem como oferecidas duzentas agendas roteiros. Doc. n.º
1904. Proc. n.º P-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta do senhor Presidente da Câmara, no
sentido de delegar na vereadora Maria Gabriela Coutinho, para tratar do assunto com a
directora do jornal, levando à próxima reunião de Câmara uma proposta para apreciação.
Ofício do CENTRO POPULAR DE CULTURA E RECREIO DO CASALINHO, datado de
doze do mês em curso, a solicitar que lhe seja passada certidão em como este organismo é de
Utilidade Pública com Interesses Culturais e Recreativos, para o concelho. Doc. n.º 2005.
Proc. n.º E-5.
Deliberado, por unanimidade, certificar de acordo com o solicitado.
SUBSÍDIOS:
Ofício da ESCOLA EB DOIS, TRÊS / S DE JOSÉ RELVAS DE ALPIARÇA, datado de oito
do mês em curso, assinado pelas professoras responsáveis pela viagem de finalistas, a
solicitar, na sequência do ofício desta Câmara Municipal número seiscentos e trinta e quatro,
datado de vinte e seis do mês findo, a atribuição de um subsídio de trezentos e setenta e cinco
mil escudos, ou seja, a quantia de quinze mil escudos por aluno, para custear a referida
viagem. Doc. n.º 1937. Proc. n.º A-8-1-4.
Após alguma discussão sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio
de duzentos e cinquenta mil escudos à Associação de Estudantes da Escola EB dois, três / S
de José Relvas, se esta estiver devidamente legalizada. Foi ainda deliberado que, após a
recolha de todos os fundos que, entretanto, os alunos tiverem conseguido para custear os
encargos com a viagem, se se verificar que ainda falta alguma verba, a Câmara assumirá o
pagamento das verbas que os alunos carenciados tiverem de pagar.
Oficio número setecentos e quarenta e oito, de onze do mês findo, emanado do INSTITUTO
DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DELEGAÇÃO REGIONAL DE
LISBOA E VALE DO TEJO, CENTRO DE EMPREGO DE SANTARÉM, com sede na
Praceta Alves Redol, número vinte e dois, em Santarém, a solicitar parecer sobre o projecto
de investimento, na actividade do Comércio a Retalho de Combustível para Uso Doméstico,
apresentado por Florêncio Matias Lagarto, a desenvolver na Rua Bernardo Santareno, lote D,
número um, em Alpiarça.
Deliberado, por unanimidade, face à informação Fiscal datada de treze do mês em curso,
deferir a pretensão.
colaboração da Câmara Municipal na Expo-Criança / dois mil e um:
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Informação da Vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de treze do mês em
curso, sobre a colaboração da Câmara Municipal nas actividades da Expo-Criança dois mil e
um, que decorrerá de dez a dezoito de Março próximo, no CENTRO NACIONAL DE
EXPOSIÇÕES E MERCADOS AGRÍCOLAS, em Santarém.
Tomou-se conhecimento.
ACORDO DE AMIZADE E COOPERAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ALPIARÇA E
WYSOKIE MAZOWIECKIE, NA Polónia:
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder à assinatura do acordo,
em data oportuna.
INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS – AUDITORIA DE SISTEMAS – CONTRATO –
PROGRAMA (IND) NO MUNICÍPIO DE ALPIARÇA:
Ofício da INSPECÇÃO – GERAL DE FINANÇAS, número quatrocentos e dezoito, datado
de vinte e nove do mês findo, a remeter cópia da Síntese Final do Relatório número setecentos
e sessenta e um / CTA / noventa e nove, elaborado por esta Inspecção-Geral, sobre o assunto
em epígrafe. Doc. n.º 1427. Proc. n.º I-4.
Tomou-se conhecimento.
INSPECÇÃO TEMÁTICA AO MUNICÍPIO DE ALPIARÇA:
Ofício da INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS, número quatrocentos e onze, datado de
vinte e nove do mês findo, a remeter cópia da Síntese Final do Relatório número setecentos e
sessenta e dois / CTA / noventa e nove, elaborado por esta Inspecção-Geral, sobre o assunto
em epígrafe. Doc. n.º 1428. Proc. n.º I-4.
Tomou-se conhecimento.
TERCEIRA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES:
Presente a alteração ao Plano de Actividades em epígrafe, no valor de setenta e quatro
milhões de escudos.
Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.
TERCEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:
Presente a Alteração Orçamental em epígrafe que acusa uma receita de setenta e sete milhões
de escudos, a equilibrar igual despesa.
Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.
REQUISIÇÕES:
Foram autorizadas as requisições com os seguintes números: - SERVIÇO EMISSOR ZERO
UM: do três ao doze com excepção do número oito; do dezassete ao vinte e nove com
excepção dos números vinte e um, vinte e três, vinte e cinco e vinte e sete; trinta e um; trinta e
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cinco; trinta e seis; trinta e oito; quarenta e um; do quarenta e três ao cinquenta e dois;
cinquenta e seis; cinquenta e sete; sessenta e três; sessenta e quatro; sessenta e oito; sessenta e
nove; do setenta e três ao setenta e oito; oitenta e dois; oitenta e três; oitenta e sete; oitenta e
oito; noventa; noventa e dois; do noventa e quatro ao cento e três; do cento e sete ao cento e
quinze; do cento e dezoito ao cento e vinte e quatro com excepção do número cento e vinte;
do cento e vinte e sete ao cento e vinte e nove; do cento e trinta e dois ao cento e trinta e
quatro; do cento e quarenta e dois ao cento e cinquenta e oito com excepção do número cento
e cinquenta e quatro; do cento e sessenta e três ao cento e setenta com excepção do número
cento e sessenta e sete; cento e setenta e quatro ao cento e setenta e seis; - SERVIÇO
EMISSOR ZERO DOIS: do um ao vinte e dois com excepção dos números oito e dezassete;
do vinte e sete ao quarenta e nove com excepção dos números vinte e nove, trinta e três, trinta
e seis, quarenta e quatro e quarenta e cinco; - SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: dez;
vinte e um; sessenta e dois; noventa e quatro; zero dezasseis; zero vinte e um; zero vinte e
seis; zero trinta e um; duzentos e vinte e um; duzentos e noventa e quatro; do trezentos e treze
ao trezentos e quinze; trezentos e vinte e sete; seiscentos e cinquenta e quatro; setecentos e
onze; setecentos e vinte e um; zero zero quinze; zero quatrocentos e um; mil cento e um; mil
cento e cinquenta e dois; mil cento e sessenta e três; mil cento e sessenta e quatro; mil
trezentos e trinta e três; mil quinhentos e oito; mil seiscentos e três; mil oitocentos e noventa e
um; mil novecentos e dez; dois mil quinhentos e trinta e oito; dois mil quinhentos e trinta e
nove; dois mil seiscentos e dezasseis; dois mil oitocentos e sessenta; dois mil novecentos e
sessenta e sete; três mil e sete; três mil e oitenta e um; três mil setecentos e um; quatro mil
duzentos e cinquenta; quatro mil trezentos e um; quatro mil quinhentos e oitenta e três; quatro
mil oitocentos e quarenta e um; quatro mil oitocentos e quarenta e dois; cinco mil e dez; seis
mil e quarenta e um; seis mil e quarenta e três; seis mil e quarenta e quatro; seis mil e oitenta e
um; seis mil e oitenta e dois; seis mil setecentos e doze; seis mil oitocentos e trinta e dois; seis
mil e novecentos; sete mil e oito; sete mil trezentos e cinquenta e quatro; sete mil seiscentos e
cinquenta e oito; sete mil novecentos e cinquenta e cinco; oito mil e treze; oito mil e catorze;
oito mil trezentos e trinta e nove; oito mil trezentos e cinquenta e sete; oito mil quinhentos e
um; oito mil quinhentos e dois; oito mil seiscentos e vinte e nove; nove mil e noventa e dois;
nove mil cento e noventa e um; do nove mil duzentos e noventa e seis ao nove mil trezentos e
catorze com excepção dos números nove mil trezentos e um, nove mil trezentos e três; nove
mil trezentos e cinco; nove mil trezentos e sete e nove mil trezentos e doze; nove mil trezentos
e vinte e um; nove mil quatrocentos e oitenta e nove; nove mil quinhentos e sessenta e quatro;
nove mil quinhentos e sessenta e seis; nove mil seiscentos e noventa e cinco; BBMA;
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AEXTP; EN trezentos e sessenta e oito CP; - SERVIÇO EMISSOR NOVENTA E OITO:
zero zero dezassete; mil setecentos e cinquenta e três; vinte; três mil quatrocentos e vinte e
sete; quatro mil cento e cinquenta e um; quatro mil trezentos e nove; quatro mil quinhentos e
setenta e um; do quatrocentos e sessenta e dois ao quatrocentos e sessenta e cinco; quatro TT;
cinco mil duzentos e oitenta e cinco; cinco mil setecentos e oitenta e sete; sete mil seiscentos e
setenta e dois; noventa e cinco; nove mil novecentos e dez; AACMP; ACPVP; AD zero um;
AUT zero cento e vinte e seis; AVML; AVX; B dois T zero zero; BPA zero um; CAFEB zero
um; CBMA zero um; do CGA onze ao CGA quinze; EA zero duzentos e um; EM mil
duzentos e um; do FPB vinte e um ao FPB vinte e três; do FPS onze ao FPS catorze; do FPS
vinte e um ao FPS vinte e oito; GAT zero duzentos e um; GR.BN; GR.BN-1; GRBN; LC
noventa e sete; LC noventa e oito; LEV zero zero; MF; SAMS zero um; do TSU onze ao TSU
catorze; TT; UG dez; ZM zero um; no valor total de quinhentos e vinte e quatro milhões
oitocentos e oitenta e três mil cinquenta 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 e apreciar os seguintes assuntos:
ZONA INDUSTRIAL:
Requerimento de LUÍS FILIPE COUTINHO PEDROSA, residente na Rua Ricardo Durão,
número duzentos e quatro, em Alpiarça, datado de catorze do mês em curso, na qualidade de
sócio gerente da empresa Agrialpi – Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas,
Limitada, a solicitar a alteração do pedido de reserva dos lotes de terreno da zona industrial,
números cento e trinta e cento e trinta e um, em nome da referida empresa para o seu nome,
por motivo de ser mais fácil a obtenção de financiamento, por parte do I.F.A.D.A.P., para o
projecto de construção de instalações. Doc. n.º 2173. Proc. n.º O-53.
Deliberado, por unanimidade, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras de dezasseis do
mês em curso, autorizar a pretensão. Foi ainda deliberado, proceder à venda dos referidos
lotes de terreno e informar o requerente que se deve dirigir aos Serviços de Notariado da
Câmara Municipal, para efeitos de marcação da respectiva escritura de compra e venda.
EMPREITADA DE "PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ZONA INDUSTRIAL
– SEGUNDA FASE":
ANÁLISE DE PROPOSTAS:
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Relatório de análise das propostas para a empreitada em epígrafe, elaborado pelos
SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datado de dez de Janeiro findo, onde se propõe que a
adjudicação recaia na proposta da empresa MATOS & NEVES, LIMITADA, com sede em
Alcanadas, Batalha, no valor de vinte e cinco milhões novecentos e setenta e um mil e
cinquenta escudos, acrescido do Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor,
por ter obtido melhor pontuação.
Atendendo a que não houve reclamações, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a
empreitada à referida empresa, pelo mencionado preço.
Foi ainda deliberado aprovar a minuta do contrato respectivo.
PEDIDO

DE

ALTERAÇÃO

DE

HORÁRIO

DE

FUNCIONAMENTO

DE

ESTABELECIMENTO COMERCIAL:
Requerimento de BAR – DISCOTECA "LAGO AZUL", com sede na Rua Fernão Magalhães,
em Alpiarça, datado de doze do mês em curso, a solicitar o alargamento de horário do referido
estabelecimento, das duas para as quatro horas da manhã, nos dias vinte e três e vinte e seis do
mês em curso, afim de se efectuarem Festas de Carnaval. Doc. n.º 2076. Proc. n.º A-8-1-6.
Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.
IC TRÊS:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezanove do mês em curso,
sobre a situação do IC três, designadamente a não definição da versão final e o impacto daí
resultante, nas pretensões de desenvolvimento local em termos de edificação.
Tomou-se conhecimento desta informação e, com base na mesma, foi deliberado, por
unanimidade, pressionar o ICERR - Instituto para a Conservação e Exploração da Rede
Rodoviária, no sentido de tentar dar resolução à situação.
Ajuste Directo para "Fornecimento e Montagem de Equipamento para Fonte Ornamental no
Largo Dr. Alfredo H. Duarte Lagoa":
Informação do GABINETE TÉCNICO (ARQUITECTURA), datada de dezanove do mês em
curso, sobre o assunto em epígrafe.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e proceder à adjudicação da
obra (fornecimento e montagem do equipamento) à empresa Marca D’Água, pelo preço de
quatro milhões quinhentos e oitenta e sete mil escudos, acrescido do Imposto Sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal em vigor. Foi ainda deliberado, aprovar a minuta do respectivo
contrato e dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.
ARRUAMENTOS DE FRADE DE CIMA – APROVAÇÃO DE PROJECTO E ABERTURA
DE CONCURSO PÚBLICO:
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Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de trinta e um do mês findo,
sobre o assunto em epígrafe.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e proceder à abertura de
Concurso Público para execução da referida empreitada.
Conselho Cinegético e da Conservação da Fauna Municipal:
Proposta apresentada pelo senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de catorze de
Dezembro do ano findo, para constituição do Conselho Cinegético e da Conservação da
Fauna Municipal, nos termos do Decreto-Lei número duzentos e vinte e sete – B / dois mil, de
quinze de Setembro.
Deliberado, por unanimidade, levar o assunto à próxima sessão Assembleia Municipal, para
cumprimento da alinea d) do número dois do artigo cento e cinquenta e quatro do referido
diploma.
ROTUNDA DA MISERICÓRDIA:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de hoje, para que a adjudicação
da empreitada em epígrafe seja efectuada à 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, no valor de quatro milhões quinhentos e
sessenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal em vigor, por ter apresentado a proposta mais vantajosa
economicamente.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e dar andamento ao processo de
acordo com a lei vigente.
PLOT CENTO E CATORZE – INFRA–ESTRUTURAS ELÉCTRICAS DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DOS ARRANJOS EXTERIORES ENTRE CENTRO DE SAÚDE / CASA DO
POVO – ALPIARÇA:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número trezentos e sessenta / zero um / VTPC, datado de trinta do mês findo, a
informar que o orçamento para a execução das infra-estruturas eléctricas em epígrafe, é de
seiscentos e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa escudos, sendo a comparticipação da
Câmara Municipal de Alpiarça de trezentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta
escudos, acrescida do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 1642. Proc.
n.º O-73.
Deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento proposto.
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PLOT CENTO E QUINZE – INFRA–ESTRUTURAS ELÉCTRICAS DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DOS ARRANJOS EXTERIORES EM ESPAÇO SITUADO ENTRE A RUA DO
EUCALIPTAL E A RUA RICARDO DURÃO – ALPIARÇA:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de rede Vale do Tejo, com a
referência número trezentos e sessenta e um / zero um / VTPC, datado de trinta do mês findo,
a informar que o orçamento para a execução das infra-estruturas eléctricas em epígrafe, é de
trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e setenta e dois escudos, sendo a
comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça de duzentos e seis mil oitocentos e vinte e
dois escudos, acrescida do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 1641.
Proc. n.º O-73.
Deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento proposto.
LOTEAMENTOS:
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL:
Requerimento de PLANOTEJO – COOPERATIVA RIBATEJANA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, CRL, com sede em Rua Conselheiro Figueiredo Leal, número quinze, em Alpiarça, a
requerer a alteração do Alvará de Loteamento número um barra dois mil, relativamente às
garagens, as quais passarão a designar-se como lotes individuais, passando o total de lotes a
ser trinta e oito. Doc. n.º 2362. Proc. n.º L-8.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de dezanove do mês em curso e, face à mesma, proceder à alteração do mencionado alvará de
loteamento, conforme pretendido.
MERCADO MUNICIPAL:
Petição de EDMUNDO AMBRÓSIO CORDEIRO, residente na Rua Ricardo Durão, número
quatrocentos e trinta e oito, em Alpiarça, datado de dezanove do mês em curso, a solicitar, na
qualidade de arrendatário de duas lojas do Mercado Municipal de Alpiarça que funcionam
como talho, a mudança de actividade comercial para venda de bebidas engarrafadas à unidade
e para revenda.
Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, face ao parecer da Consultora Jurídica da
Câmara, datado de hoje.
arrendamento de habitação para apoio logístico a técnicos do Museu DE Etnologia ligado à
vinha e ao vinho, a iNSTALar num espaço da Quinta dos Patudos:
Proposta da Vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, sem data, para arrendamento de
uma habitação, com o fim de dar apoio logístico a técnicos do Museu de Etnologia que se
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deslocarão a Alpiarça sempre que necessário, por motivo de ter sido criado um pólo
museológico ligado à vinha e ao vinho, num espaço da Quinta dos Patudos.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.
ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL:
Proposta dos vereadores CARLOS JORGE PEREIRA e ISABEL COELHO, datada de hoje,
para atribuição, no próximo dia dois de Abril – Aniversário do Concelho, da "Medalha
Municipal de Valor e Mérito – Grau Ouro", ao GRUPO DE DADORES BENÉVOLOS DE
SANGUE DE ALPIARÇA, como reconhecimento da Câmara Municipal de Alpiarça pela
forma pronta e desinteressada que dão ao próximo o que de mais precioso possuem ... o
sangue.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.
PESSOAL:
atribuição de subsídio de turno:
Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de vinte do mês em curso, para
atribuição de um Subsídio de Turno, ao funcionário MANUEL FELICIANO CARVALHO,
pedreiro principal, no valor correspondente a vinte por cento do vencimento fixado no índice
remuneratório da categoria onde o trabalhador estiver posicionado em um de Março de dois
mil e um, por motivo de o mesmo ter mostrado disponibilidade, fora de horário normal de
trabalho, para acompanhamento e fiscalização das obras a decorrer por empreitada.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento do
subsídio, a partir de um de Março do ano em curso.
Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da Câmara,
eram vinte e quatro 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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