ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2001 - NÚMERO OITENTA E SETE.
Aos vinte e um dias do mês de Março 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, Carlos Jorge Duarte Pereira, José João
Marques Pais, Isabel Maria Fernandes da Silva Coelho e Maria Gabriela Saturnino Pinhão da
Silva Coutinho, Vereadores.
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 cinquenta e
quatro, datado de vinte do mês em curso, que acusa um saldo disponível de cento e doze
milhões oitocentos e cinco mil quatrocentos e vinte e nove escudos e oitenta centavos.
ORDEM DE TRABALHOS:
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
OBRAS:
Pedido de MARIA EUGÉNIA PISCALHO CORTIMPAU, residente na Rua Maria Rocha
Coutinho, número sessenta e três, em Alpiarça, datado de doze do mês em curso, a solicitar a
construção de um murete de vedação na morada acima referida em troca do terreno cedido
para o alargamento da mencionada rua. Doc. n.º 3416. Proc. n.º R-4.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, exarado
em dezanove do mês em curso na informação dos Serviços Técnicos de Obras de treze do mês
em curso, que autorizou a abertura do procedimento necessário - AJUSTE DIRECTO – para a
realização dos trabalhos em causa, nas condições nela referidas.
Foi ainda deliberado, dar conhecimento à munícipe desta tomada de posição.
LOTEAMENTOS:
Requerimento de ANTÓNIO JOSÉ BOTAS FELÍCIO FIDALGO, residente na Rua da Graça,
número cinco, primeiro esquerdo, em Coruche, a requerer o deferimento tácito, assim como
os direitos constituídos com vista a obter alvará de licenciamento das operações de
loteamento que pretende levar a efeito na sua propriedade sita na Rua Luis de Camões, Frade
de Cima, em Alpiarça, atendendo a que não lhe foi comunicado, no prazo devido, a resolução
final da sua pretensão. Doc. n.º 1945. Proc. n.º 7/2000.
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Face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras de cinco do mês em curso, foi deliberado,
por unanimidade, deferir a pretensão.
OPERAÇÕES DE DESTAQUE:
Requerimento de MARIA LUISA MATEIRO PAIS DA COSTA, residente em Alpiarça, a
requerer que lhe seja autorizado o destaque de uma parcela de terreno, com área de seiscentos
metros quadrados, sito na Rua José Relvas, número quatrocentos e oitenta e um, freguesia e
concelho de Alpiarça, a confrontar do norte com Rua António Passos Canavarro, do sul com a
estrada nacional, do nascente com Manuel Gargalo Luis e do poente com Maria Luisa
Mateiro Pais da Costa, do prédio misto, com a área total de mil e duzentos metros quadrados,
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 019.0046.0000 e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alpiarça, sob o número três mil cento e treze da freguesia de Alpiarça, sito
na Rua José Relvas, número quatrocentos e oitenta e um, freguesia e concelho de Alpiarça, a
confrontar do norte com Rua António Passos Canavarro, do sul com a estrada nacional, do
nascente com Manuel Gargalo Luis e do poente com Manuel João Batista Duarte. Doc. n.º
2803. Proc. n.º L-8.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara exarado
na informação dos Serviços Técnicos de Obras de catorze do mês em curso, que autorizou a
pretensão, nas condições nelas referidas.
Requerimento de LUCÍLIA COELHO DO CÉU SANFONA FERREIRA, PAULO
ALEXANDRE DO CÉU SANFONA FERREIRA E JOÃO PAULO DO CÉU SANFONA
FERREIRA, todos residentes na Rua José Relvas, número trezentos e oitenta, freguesia e
concelho de Alpiarça, proprietários do prédio misto denominado quintal, sito na freguesia e
concelho de Alpiarça, com a área de dois mil cento e três vírgula trinta e três metros
quadrados, composto de terra de semeadura, vinha, oliveiras e casas de habitação, a
confrontar do norte com Rua José Relvas, do sul com Domingos Alves da Silva, do nascente
com Júlio Nunes Garrucho e do poente com Rua João Maria da Costa, inscrito na matriz sob
os artigos números oitenta e cinco, Secção R, rústico, e quarenta e seis urbano (parte), a
requererem, nos termos 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 e Lei
número vinte e seis barra noventa e seis, que lhes seja autorizado o destaque de uma parcela
de terreno misto, do referido prédio, com área de setecentos e treze virgula quatro metros
quadrados, confrontando do norte com Lucília Coelho do Céu Sanfona Ferreira e outros
(Parcela Remanescente), do sul com Domingos Alves da Silva, do nascente com Lucília
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Coelho do Céu Sanfona Ferreira e outros (Parcela Remanescente) e do poente com Rua João
Maria da Costa. Doc. n.º 2937. Proc. n.º L-8.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, de catorze
do mês em curso, exarado na informação dos Serviços Técnicos de Obras, com a mesma data,
que autorizou a pretensão, nas condições nela referidas.
ZONA INDÚSTRIAL:
Requerimento de LUÍS FILIPE COUTINHO PEDROSA, residente na Rua Ricardo Durão,
número duzentos e quatro, em Alpiarça, datado de doze do mês em curso, a requerer a
marcação da escritura de compra e venda do lote de terreno número cento e trinta da Zona
Industrial de Alpiarça, para o final do próximo mês de Abril. Informa que, por motivo de
dificuldades de tesouraria, não lhe é possível manter o lote número cento e trinta e um da zona
industrial que, inicialmente, lhe estava reservado. Doc. n.º 3382. Proc. n.º O-53.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a pretensão e proceder à
venda do lote de terreno número cento e trinta da Zona Industrial, devendo a escritura de
compra e venda efectuar-se, conforme pretendido pelo requerente, até final do próximo mês
de Abril.
VÁRIOS:
ARRANJO DOS VINTE FOGOS:
Informação/Proposta dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de um do mês em
curso, para que a adjudicação dos trabalhos em epígrafe recaia na empresa COOPERATIVA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ALPIARÇA, CRL, com sede na Rua Maria Rocha Coutinho,
números catorze e dezasseis, em Alpiarça, por ter apresentado a proposta mais baixa, no valor
de dois milhões e trezentos e cinco mil e novecentos escudos, acrescido do Imposto sobre o
Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta Informação/Proposta e proceder em
conformidade.
REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA AGROALPIARÇA, PRODUÇÃO AGRÍCOLA,
COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE, LIMITADA:
Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de doze do mês em curso, para que
o senhor JOÃO MANUEL AVELINO SILVA represente o município na Assembleia Geral
da AgroAlpiarça – Produção Agrícola, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade,
Limitada, em substituição do senhor JOSÉ JOÃO AGOSTINHO NUNES, já falecido.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.
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EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO ELEVADO DE TREZENTOS
METROS CÚBICOS, EM FRADE DE BAIXO, ALPIARÇA":
Ofício da SETH – SOCIEDADE DE EMPREITADAS E TRABALHOS HIDRÁULICOS,
LIMITADA, com sede em Rotunda Rodrigues Santos, número um – B – décimo andar,
Portela, Loures, datado de dois do mês em curso, a solicitar uma prorrogação de prazo para
conclusão de trabalhos da empreitada em epígrafe, até ao dia trinta de Abril próximo, devido
ao mau tempo que se fez sentir nos passados meses de Janeiro e Fevereiro. Doc. n.º 3053.
Proc. n.º O-3.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, exarado
em catorze do mês em curso, na informação dos Serviços Técnicos de Obras, com a mesma
data, que autorizou a pretensão nas condições nela referidas.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA:
RUA PRIMEIRO DE DEZEMBRO:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR cento e noventa e quatro, datado de
vinte do mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em
epígrafe, sendo o orçamento total de trezentos e cinquenta mil escudos, e a comparticipação
da Câmara Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP
esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual
ao total do orçamento.
RUA CARVALHO ARAÚJO:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR cento e noventa e cinco, datado de
vinte do mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em
epígrafe, sendo o orçamento total de setenta mil escudos, e a comparticipação da Câmara
Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à
taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP
esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual
ao total do orçamento.
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RUA DA PATRACOLA:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR cento e noventa e seis, datado de
vinte do mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em
epígrafe, sendo o orçamento total de cento e cinco mil escudos, e a comparticipação da
Câmara Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6. Deliberado, por unanimidade,
concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras de cinco do mês em curso e
proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP esclarecimento quanto ao valor da
comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual ao total do orçamento.
RUA RENATO PINHÃO:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR cento e noventa e sete, datado de
vinte do mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em
epígrafe, sendo o orçamento total de cento e cinco mil escudos, e a comparticipação da
Câmara Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP
esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual
ao total do orçamento.
RUA ANA PEREIRA PISCALHO:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR cento e noventa e oito, datado de
vinte do mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em
epígrafe, sendo o orçamento total de cento e quarenta mil escudos, e a comparticipação da
Câmara Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP
esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual
ao total do orçamento.
RUA SACADURA CABRAL:
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Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR cento e noventa e nove, datado de
vinte do mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em
epígrafe, sendo o orçamento total de cento e quarenta mil escudos, e a comparticipação da
Câmara Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP
esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual
ao total do orçamento.
RUA DOIS DE ABRIL:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR duzentos, datado de vinte do mês
findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em epígrafe,
sendo o orçamento total de cento e quarenta mil escudos, e a comparticipação da Câmara
Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à
taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP
esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual
ao total do orçamento.
RUA LUIS DE CAMÕES:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR duzentos e um, datado de vinte do
mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em epígrafe,
sendo o orçamento total de cento e setenta e cinco mil escudos, e a comparticipação da
Câmara Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP
esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual
ao total do orçamento.
RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO:
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Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR duzentos e dois, datado de vinte do
mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em epígrafe,
sendo o orçamento total de duzentos e dez mil escudos, e a comparticipação da Câmara
Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à
taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP
esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual
ao total do orçamento.
TRAVESSA DA PATRACOLA:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR duzentos e três, datado de vinte do
mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em epígrafe,
sendo o orçamento total de setecentos mil escudos, e a comparticipação da Câmara Municipal
de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal.
Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6. Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos
Serviços Técnicos de Obras de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja,
solicitar à EDP esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o
mesmo é igual ao total do orçamento.
RUA JOAQUIM MAGALHÃES:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR duzentos e quatro, datado de vinte
do mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em
epígrafe, sendo o orçamento total de oitocentos e setenta e cinco mil escudos, e a
comparticipação da Câmara Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto
sobre o Valor Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP
esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual
ao total do orçamento.
RUA JOAQUIM NUNES FERREIRA:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR duzentos e cinco, datado de vinte do
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mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em epígrafe,
sendo o orçamento total de quatrocentos e vinte mil escudos, e a comparticipação da Câmara
Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à
taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP
esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual
ao total do orçamento.
RUA CONSELHEIRO FIGUEIREDO LEAL:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR duzentos e seis, datado de vinte do
mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em epígrafe,
sendo o orçamento total de quatrocentos e noventa mil escudos, e a comparticipação da
Câmara Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP
esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual
ao total do orçamento.
TRAVESSA DOS MOINHOS:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR duzentos e sete, datado de vinte do
mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em epígrafe,
sendo o orçamento total de trezentos e quinze mil escudos, e a comparticipação da Câmara
Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à
taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP
esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual
ao total do orçamento.
RUA RICARDO DURÃO:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR duzentos e oito, datado de vinte do
mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em epígrafe,
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sendo o orçamento total de um milhão oitocentos e vinte mil escudos, e a comparticipação da
Câmara Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.- Deliberado, por unanimidade,
concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras de cinco do mês em curso e
proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP esclarecimento quanto ao valor da
comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual ao total do orçamento.
RUA DR. QUEIRÓZ VAZ GUEDES:
Ofício da EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., Área de Rede Vale do Tejo, com a
referência número oito mil e quatrocentos barra URALR duzentos e nove, datado de vinte do
mês findo, a informar que foram concluídos os estudos relativamente ao assunto em epígrafe,
sendo o orçamento total de setecentos e trinta e cinco mil escudos, e a comparticipação da
Câmara Municipal de Alpiarça do mesmo valor, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 2630. Proc. n.º E-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de Obras
de cinco do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à EDP
esclarecimento quanto ao valor da comparticipação da Câmara, uma vez que o mesmo é igual
ao total do orçamento.
Carta de IRENE TEODORO MENDES, mãe do sócio-gerente da empresa ALBICHO,
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ISCOS PARA PESCA, LIMITADA, com sede
em Zona Industrial de Alpiarça, lotes números trinta e um e trinta e dois, a solicitar a
resolução da situação em que a empresa de seu filho se encontra.
O senhor Presidente da Câmara informou que as entidades, Comissão de Coordenação da
Região de Lisboa e Vale do Tejo e Associação Nacional de Municípios Portugueses, a quem,
de acordo com a deliberação tomada em reunião de catorze de Dezembro último, foram
pedidos pareceres sobre a proposta da empresa para pagamento de uma indemnização de treze
mil contos, ainda não se pronunciaram, apesar de o pedido de resposta ter sido reiterado.
A vereadora Maria Gabriela Coutinho, propôs que se estabelecesse um prazo para as referidas
entidades darem o parecer solicitado e, no caso de este não ser cumprido, que o assunto volte
a ser presente em reunião para apreciação e posterior aprovação.
O senhor Presidente da Câmara sugeriu, em relação à proposta da vereadora Maria Gabriela
Coutinho, que se solicitasse às referidas entidades o espaço de um mês, a partir da data do
aviso, para se pronunciarem sobre o assunto.
Posta à votação, foi esta sugestão aprovada por unanimidade.

9/17

Quanto ao assunto da indemnização ir a uma próxima reunião para aprovação, na
eventualidade de as referidas entidades não darem a resposta solicitada no espaço definido, foi
deliberado, por maioria (três votos a favor e dois votos contra dos vereadores Carlos Jorge
Pereira e Isabel Coelho), concordar com a proposta da vereadora Maria Gabriela Coutinho.
REQUISIÇÕES:
Foram autorizadas as requisições com os seguintes números: - SERVIÇO EMISSOR ZERO
UM: catorze; vinte e sete; trinta e quatro; cinquenta e quatro; cinquenta e cinco; cento e vinte
e cinco; cento e noventa e cinco; duzentos e trinta; duzentos e trinta e três; duzentos e trinta e
seis; duzentos e quarenta e três; duzentos e cinquenta e seis; duzentos e setenta; trezentos e
três; trezentos e sete; do trezentos e onze ao trezentos e quinze, com excepção do número
trezentos e treze; trezentos e trinta e quatro; trezentos e quarenta e cinco; trezentos e cinquenta
e sete; trezentos e sessenta; trezentos e sessenta e dois; trezentos e sessenta e quatro; trezentos
e sessenta e nove; do trezentos e setenta e um ao trezentos e setenta e seis, com excepção do
número trezentos e setenta e três; do trezentos e setenta e nove ao trezentos e noventa, com
excepção dos números trezentos e oitenta e um, trezentos e oitenta e quatro e trezentos e
oitenta e sete; trezentos e noventa e três; trezentos e noventa e quatro; quatrocentos e dois;
quatrocentos e três; do quatrocentos e oito ao quatrocentos e catorze; do quatrocentos e
dezassete ao quatrocentos e vinte e um; do quatrocentos e vinte e quatro ao quatrocentos e
vinte e nove, com excepção do número quatrocentos e vinte e seis; quatrocentos e trinta e
dois; quatrocentos e trinta e quatro; quatrocentos e trinta e cinco; quatrocentos e trinta e nove;
quatrocentos e quarenta; quatrocentos e quarenta e dois; quatrocentos e quarenta e seis;
quatrocentos e quarenta e nove; quatrocentos e cinquenta e um; do quatrocentos e cinquenta e
três ao quinhentos, com excepção dos números quatrocentos e cinquenta e seis, quatrocentos e
sessenta e sete e quatrocentos e setenta e nove; mil duzentos e trinta e oito; - SERVIÇO
EMISSOR ZERO DOIS: trinta e seis; sessenta e sete; setenta e um; setenta e seis; setenta e
oito; oitenta e oito; do noventa e um ao cem; - SERVIÇO EMISSOR ZERO TRÊS: trezentos
e cinquenta e dois; novecentos e cinquenta e dois; mil cento e noventa e três; mil duzentos e
doze; mil quatrocentos e vinte e oito; mil oitocentos e quarenta e quatro; mil oitocentos e
sessenta e seis; mil oitocentos e setenta e quatro; do mil novecentos e noventa e quatro ao mil
novecentos e noventa e nove; - SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: vinte e cinco;
duzentos e seis; duzentos e trinta e quatro; trezentos e quarenta e quatro; quatrocentos e vinte
e três; quatrocentos e cinquenta e nove; quatrocentos e sessenta; setecentos e dois; setecentos
e trinta e oito; setecentos e quarenta e seis; oitocentos e dois; oitocentos e sessenta e oito;
novecentos e dezoito; novecentos e dezanove; zero trezentos e seis; mil trezentos e quarenta;
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mil trezentos e quarenta e cinco; mil trezentos e sessenta e três; mil quatrocentos e vinte e
três; dois mil oitocentos e dois; sete mil e noventa e cinco; oito mil e dois; oito mil cento e
noventa e nove; zero mil quinhentos e setenta e cinco; onze mil cento e setenta e cinco;
dezanove / zero um; PM - PCAE; - SERVIÇO EMISSOR NOVENTA E OITO: cento e
sessenta; do cento e setenta e sete FP ao cento e noventa e um FP; trezentos e dez; setecentos
e catorze; setecentos e oitenta e nove; novecentos e setenta e oito; AE zero um; AEQ oitenta e
nove; AP zero trezentos e um; BM zero dois; CAFEB / zero dois; CDA zero dois / zero um;
do CGA zero duzentos e um ao CGA zero duzentos e cinco; CMG; EA zero trezentos e um;
FC zero dois; FPR / zero dois; GAT zero trezentos e um; GRMG zero dois / zero um; JM zero
trezentos e um; SAMS / zero dois; SFA zero dois / zero um; do TSU zero duzentos e dois ao
TSU zero duzentos e cinco; no valor total de vinte e seis milhões setecentos e três mil e
seiscentos e vinte 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:
OBRAS:
Requerimento de CARLOS ALBERTO RELVAS CORREIA, residente na Travessa dos
Moinhos, número setenta e três, rés-de-chão, em Alpiarça, datado de dez de Janeiro último, a
requerer que lhe seja facultada a informação prévia para a construção de moradias
unifamiliares geminadas de dois pisos, na Avenida Carlos Relvas, em Alpiarça. Doc. n.º 523.
Proc. n.º 7/2001.
Face ao parecer dos Serviços Técnico de Obras de vinte do mês em curso, foi deliberado, por
unanimidade, autorizar a pretensão.
PEDIDOS DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO:
Requerimento de LUÍS MIGUEL CABRAL CLAUDINO DAS NEVES, residente na Rua
José Relvas, número trezentos e vinte e dois, em Alpiarça, na qualidade de proprietário do
prédio sito na Rua José Relvas, números cento e oitenta e quatro, cento e oitenta e seis e cento
e oitenta e oito, em Alpiarça, a requerer a viabilidade de construção no referido local. Doc. n.º
3268. Proc. n.º C-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de dezanove do mês em curso e informar a requerente de acordo com o mesmo, ou
seja, informar que a pretensão é viável, nas condições nele referidas.
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Requerimento de PAULO JORGE FONTAINHAS RAMIRO, residente na Rua Silvestre
Bernardo Lima, número trinta e seis, segundo andar direito, em Alpiarça, a requerer que lhe
seja certificado qual a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar de um piso, na
propriedade sita na Rua Manuel Paciência Gaspar, em Alpiarça, conforme planta que anexa.
Doc. n.º 3432. Proc. n.º C-6.
Deliberado, por unanimidade, certificar conforme informação dos Serviços Técnicos de Obras
de dezanove do mês em curso, ou seja, certificar que a pretensão é viável, devendo a
construção obedecer aos condicionalismos da sua envolvente.
Requerimento de FERNANDO CENTEIO FAUSTINO, residente na Rua Comandante
Fontoura da Costa, números trinta e um e trinta e três, em Alpiarça, a requerer que lhe seja
certificado qual a viabilidade de construção de uma moradia de rés-de-chão, a uma distância
de dez metros da berma da estrada, na propriedade sita na Rua Jacinto dos Mártires Falcão,
Gatinheira, Alpiarça. Doc. n.º 2864. Proc. n.º C-6.
Deliberado, por unanimidade, certificar conforme informação dos Serviços Técnicos de Obras
de dezanove do mês em curso, ou seja, certificar que a pretensão é viável à semelhança de
deliberações tomadas para iguais situações.
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO DEGRADADO – RUA JOSÉ RELVAS, NÚMERO
DUZENTOS E SETENTA E QUATRO, EM ALPIARÇA:
Informação FISCAL, datada de sete de Setembro do ano findo, sobre o assunto em epígrafe.
Doc. n.º 11213. Proc. n.º V-2.
Deliberado, por unanimidade, atendendo a que não foi cumprida, por parte do proprietário do
edifício, senhor Isidoro António Coelho Cardeta, a deliberação tomada em reunião de oito de
Junho do ano findo e, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras de quinze do mês em
curso, assumir a demolição do edifício por este se encontrar em ruínas e constituir perigo para
os transeuntes. Foi ainda deliberado notificar o proprietário do edifício informando que os
encargos resultantes da demolição serão por sua conta.
ARRANJO DO PASSEIO ENVOLVENTE À ROTUNDA DA MISERICÓRDIA –
MONUMENTO:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezasseis do mês em curso,
sobre o assunto em epígrafe.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara exarado
neste documento em vinte do mês em curso que, para efeitos de execução dos necessários
trabalhos, autorizou o recurso ao procedimento por ajuste directo à empresa eco-edifica
AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES, S.A., com sede em Avenida Sá
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Carneiro, Lote cinco, Loja um, rés-de-chão, Torres Novas, pelo preço de trezentos e seis mil
escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.
ARRANJO URBANÍSTICO DO BECO DO HOSPITAL:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezanove do mês em curso,
sobre o assunto em epígrafe.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e proceder à Abertura de
Concurso Limitado sem publicação de anúncio, para execução da referida empreitada.PROCESSOS DE CONTRA – ORDENAÇÃO:
NOMEAÇÃO DE ESCRIVÃ:
Deliberado, por unanimidade, nomear a funcionária Maria Regina Asseiceira Matias Costa,
Assistente Administrativa Especialista, como escrivã de processos de contra-ordenação, a
partir desta data.
LOTEAMENTOS:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezanove do mês em curso,
sobre o projecto de infraestruturas eléctricas do loteamento promovido por Maria Gracinda da
Conceição, residente em Casalinho, Alpiarça.
Deliberado concordar com este parecer e proceder em conformidade, ou seja, informar a EDP
que, face à existência de uma duplicação no que se refere à iluminação pública, já
contemplada no projecto, não se justifica novas infraestruturas.
O senhor Presidente da Câmara não se pronunciou por ser familiar da requerente.
Requerimento de ANTÓNIO FELICIANO SARDINHEIRO, residente na Rua Augusto do
Carmo Ribeiro, lote dezassete, em Almeirim, datado de quinze do mês em curso, a requerer o
licenciamento das operações de loteamento que pretende levar a efeito na Rua Jacinto dos
Mártires Falcão, em Alpiarça. Proc.os n.os L-8 e 3/2000.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, exarado
em vinte do mês em curso na informação dos Serviços Técnico de Obras de dezanove do mês
em curso, que autorizou o deferimento do processo.
VÁRIOS:
ABERTURA DE SALÃO DE JOGOS NA RUA CINCO DE OUTUBRO, NÚMERO DOIS,
EM ALPIARÇA:
Requerimento de PEDRO JORGE CARVALHO, residente na Rua Comandante Fontoura da
Costa, número sessenta e um, rés-de-chão, em Alpiarça, a requerer parecer sobre abertura de
um Salão de Jogos, na Rua Cinco de Outubro, número dois, em Alpiarça. Doc. n.º 3253. Proc.
n.º C-6.
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Deliberado, por maioria (quatro votos a favor e um voto contra da vereadora Maria Gabriela
Coutinho), concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras datado de hoje e
informar o requerente de acordo com o mesmo, ou seja, informar que não há inconveniente na
abertura do Salão de Jogos, desde que estejam garantidas todas as condicionantes
regulamentares e legais para este tipo de estabelecimento, devendo também ser pedida
autorização ao condomínio do prédio onde irá funcionar o Salão de Jogos.
QUARTA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES:
Presente a alteração ao Plano de Actividades em epígrafe, no valor de três milhões e
quinhentos mil escudos.
Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.
QUARTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:
Presente a Alteração Orçamental em epígrafe que acusa uma receita de cinco milhões e
quinhentos mil escudos, a equilibrar igual despesa.- Depois de apreciada e discutida foi
deliberado, por unanimidade, aprová-la.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA EM
DEPÓSITO DE ÁGUA:
Fax de TELSITE, COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca,
número duzentos e quatro, em Lisboa, a solicitar a renegociação do espaço para instalação de
antena, a que se refere o contrato em epígrafe, passando o valor da renda anual para seiscentos
mil escudos e o prazo de arrendamento para dezassete anos. Doc. n.º 3193. Proc. n.º C-8.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta verbal do senhor Presidente da
Câmara, no sentido de a renda anual pela ocupação do espaço pretendido, ser de um milhão e
quinhentos mil escudos / ano, em vez do valor proposto de seiscentos mil escudos / ano.
COMEMORAÇÕES: DIA MUNDIAL DA FLORESTA / DIA MUNDIAL DA ÁRVORE E
DA SEMANA DA FLORESTA:
Informação da vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de dezasseis do mês em
curso, sobre as iniciativas a levar a efeito nas comemorações em epígrafe.
Tomou-se conhecimento.
ELOGIOS AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA:
Informação da vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, sobre os elogios ao site da
Câmara Municipal de Alpiarça que têm chegado do País e do Estrangeiro.
Tomou-se conhecimento.
ComemoraÇÕES do DIA DA JUVENTUDE:
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Informação da vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de hoje, sobre o assunto
em epígrafe.
Tomou-se conhecimento.
CONTA DE GERÊNCIA E RELATÓRIO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DOIS MIL:
O senhor Presidente da Câmara apresentou os documentos em epígrafe, tendo prestado alguns
esclarecimentos relativamente ao Relatório de Actividades.
Foi deliberado, por unanimidade, marcar uma reunião extraordinária, para o próximo dia vinte
e nove do mês em curso, para efeitos de aprovação dos referidos documentos.CASA – MUSEU DOS PATUDOS – CONFERÊNCIA DE INVENTÁRIO DO ACERVO
DA CASA – MUSEU / ANOS DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO A DOIS
MIL:
Presente o documento em epígrafe.
Tomou-se conhecimento.
CASA – MUSEU DOS PATUDOS – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES / ANO DOIS MIL:
Presente o documento em epígrafe.
Tomou-se conhecimento.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALPIARÇA – RELATÓRIO NÚMERO DOIS:
Presente o documento em epígrafe.
Tomou-se conhecimento.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALPIARÇA – BOLETIM BIBLIOGRÁFICO NÚMERO
OITO:
Presente o documento em epígrafe.Tomou-se conhecimento.GABINETE DE CULTURA – ACTIVIDADES DOIS MIL:
Presente o documento em epígrafe.
Tomou-se conhecimento.
RELATÓRIO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE ALPIARÇA:
Presente o documento em epígrafe.
Tomou-se conhecimento.
RELATÓRIO DO SERVIÇO DE ALMOÇOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA DE
ALPIARÇA (FAIAS) E FRADE DE BAIXO:
Presente o documento em epígrafe.
Tomou-se conhecimento.
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RELATÓRIO DO PROLONGAMENTO – COMPLEMENTO SÓCIO – EDUCATIVO –
APOIO À FAMILIA:
Presente o documento em epígrafe.
Tomou-se conhecimento.
PESSOAL:
LISTA DE ANTIGUIDADE DO PESSOAL DO QUADRO PRÓPRIO DA AUTARQUIA:
Presente o documento em epígrafe.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, dar andamento ao processo de
acordo com a lei vigente.
INFORMAÇÕES:
O senhor Presidente da Câmara informou sobre um projecto que lhe foi apresentado pelo Dr.
João Serrano, a implementar na Reserva Zoológica, aproveitando a linha Programa Piter e que
tem a ver com a criação de um Parque Temático para criação e preservação do Cavalo do
Sorraia.
De seguida solicitou ao Dr. João Serrano, que se encontrava presente, para dar
esclarecimentos sobre o projecto.
O Dr. João Serrano informou qual o objectivo do projecto, e ofereceu-se para dar a sua
colaboração no que for necessário. De seguida questionou o executivo sobre a viabilidade do
mesmo.
O senhor Presidente da Câmara disse que achava a idéia interessante, não só por permitir a
preservação do Cavalo do Sorraia, como também a reflorestação do espaço. Lembrou, no
entanto, que para desenvolver o projecto é necessário apresentar uma candidatura com vista a
obtenção de fundos comunitários.
A vereadora Maria Gabriela Coutinho disse que não se podia pronunciar pelo facto de ser a
primeira vez que ouvia falar no Cavalo do Sorraia e só agora ter tomado conhecimento do
projecto.
O vereador Carlos Jorge Pereira referiu-se ao projecto como sendo interessante, uma vez que
não só servia para valorizar o espaço, como também para tentar preservar a raça do Cavalo do
Sorraia.
Por último o senhor Presidente da Câmara referiu que a Câmara Municipal de Alpiarça deve
aparecer associada a este projecto, devendo também haver alguma iniciativa de carácter não
público, na perspectiva de criação de uma organização não governamental, que o venha a
desenvolver.
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Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da Câmara,
eram vinte e três 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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