ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2001 - NÚMERO NOVENTA.
Aos vinte sete dias do mês de Abril 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, José João Marques Pais, Isabel Maria
Fernandes da Silva Coelho e Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva Coutinho, Vereadores.
Foi justificada a falta do vereador Carlos Jorge Duarte Pereira.
Aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, eram quinze horas e trinta minutos, foi
lida a acta da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade e assinada.
MOVIMENTO DE FUNDOS:
Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número setenta e
sete, datado de vinte e seis do mês em curso, que acusa um saldo disponível de cento e dez
milhões setecentos e noventa e dois mil quinhentos e um escudos e oitenta centavos.
ORDEM DE TRABALHOS:
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
EMPREITADAS:
ARRUAMENTOS URBANOS DO FRADE DE BAIXO – RUAS PRIMEIRO DE MAIO;
JOSÉ DO VALE E EZEQUIEL CORREIA:
Informação (Relatório) dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte e seis do mês findo,
sobre a apreciação e análise das propostas para a empreitada em epígrafe.Atendendo a que não houve reclamações foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a
empreitada à empresa Construtora do Lena, S.A., com sede em Quinta da Sardinha, Fátima,
pelo valor de setenta e oito milhões quatrocentos e cinquenta mil escudos, acrescido do
Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal, sendo o prazo de execução de noventa dias,
por ter obtido melhor pontuação. Foi ainda deliberado aprovar a minuta do contrato
respectivo.
ARRUAMENTOS DE ACESSO À ZONA DESPORTIVA DE ALPIARÇA:
Informação (Relatório) dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte e seis do mês findo,
sobre a apreciação e análise das propostas para a empreitada em epígrafe.
Atendendo a que não houve reclamações foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a
empreitada à empresa Construtora do Lena, S.A., com sede em Quinta da Sardinha, Fátima,
pelo valor de setenta e seis milhões quatrocentos e trinta mil escudos, acrescido do Imposto
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sobre o Valor Acrescentado à taxa legal, sendo o prazo de execução de cento e sete dias, por
ter obtido melhor pontuação. Foi ainda deliberado aprovar a minuta do contrato respectivo.
VÁRIOS:
IV FEIRA DO VINHO DO RIBATEJO – XIII FEIRA DO VINHO DE ALPIARÇA –
INSTALAÇÃO DE DIVERTIMENTOS:
Proposta da Vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de dezoito do mês em
curso, para que o espaço destinado à instalação de uma Pista de Carros Infantil no Recinto da
Feira, seja entregue a Cristina de Jesus Reis, proprietária do Carrossel Infantil Lisbonense.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da Vereadora Maria Gabriela Coutinho,
exarado neste documento em dezoito do mês em curso, que autorizou a entrega de um espaço
no recinto da Feira do Vinho, para a instalação de uma Pista de Carros Infantil, conforme
Edital número quatro barra dois mil e um, a Cristina de Jesus Reis, proprietária do Carrossel
Infantil Lisbonense, por ter sido a única inscrição.
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE
COLECTORES:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezoito do mês em curso,
sobre a apreciação das propostas para o fornecimento em epígrafe, onde se propõe que a
aquisição do equipamento seja feita à empresa CERTOMA – COMÉRCIO TÉCNICO DE
MÁQUINAS, LIMITADA, com sede na Zona Industrial de Mealhada, na versão atrelado
com cobertura, por ter apresentado a proposta mais vantajosa.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e adjudicar o equipamento à
referida empresa, pelo preço de dois milhões e novecentos mil escudos, acrescido do Imposto
sobre o Valor Acrescentado à taxa legal, por ter apresentado a proposta mais vantajosa. Foi
ainda deliberado dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.
SUBSÍDIOS:
Proposta da Vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de dezoito do mês em
curso, para atribuição de um subsídio anual, no valor de quatrocentos e trinta mil escudos ao
RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE ALPIARÇA, para fazer face a despesas
com trajes, deslocações do rancho, bem como despesas com o grupo de danças "As Radicais".
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.
Proposta da Vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de dezasseis do mês em
curso, para atribuição de um subsídio anual, no valor de sessenta e cinco mil escudos ao
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GRUPO COLUMBÓFILO DE ALPIARÇA, para fazer face a despesas com as soltas de
pombos nacionais e internacionais.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.
Proposta da Vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de dezoito do mês em
curso, para atribuição de um subsídio, no valor de quinze mil escudos por turma a cada escola
do concelho, no total de trezentos e quinze mil escudos, para fazer face a despesas com visitas
de estudo dos alunos das Escolas do Primeiro Ciclo e Jardins de Infância, durante o ano
lectivo de dois mil / dois mil e um, pelo facto de nem sempre o autocarro da Câmara estar
disponível para o efeito.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.
GRATIFICAÇÕES:
Proposta da Vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de dezoito do mês em
curso, para atribuição de uma gratificação de dezanove mil escudos, a MariNa DOS SANTOS
MARQUES, pela colaboração prestada nos projectos ATL – Férias da Páscoa dois mil e um.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.
Proposta da Vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de dezoito do mês em
curso, para atribuição de uma gratificação de dezanove mil escudos, a DORA JOÃO
DUARTE CARDOSO BATISTA, pela colaboração prestada nos projectos ATL – Férias da
Páscoa dois mil e um.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.- Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de vinte e quatro do mês
em curso, para atribuição de uma gratificação de setenta mil escudos, a zulmira alves da silva
costa, pela sua participação nas comemorações do "Vinte e Cinco de Abril", com o
espectáculo de "Circo de Rua".
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, exarado na cópia
deste documento em vinte e quatro do mês em curso, que autorizou o pagamento desta
gratificação.-- Proposta da Vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e
quatro do mês em curso, para atribuição de uma gratificação de cem mil escudos mil escudos,
a VÍTOR MANUEL PICOTA CASTELO, pela sua colaboração prestada na Recolha de
amostras de vinhos, para a IV Feira do Vinho do Ribatejo / XIII Feira do Vinho de Alpiarça,
no período de vinte e seis do mês findo a vinte e seis do mês em curso.
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Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.
VÁRIOS:
LEGADO MANUEL NUNES FERREIRA:
ARRENDAMENTO DE UM APARTAMENTO (ÁGUAS FURTADAS), DO PRÉDIO
SITO NA AVENIDA DE BERNA, NÚMERO QUARENTA E QUATRO, EM LISBOA:
Oficio da TECNEL, elEctricIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LIMITADA, com sede na
Rua António Granjo, número quatro, em Alpiarça, datado de vinte e três do mês em curso, a
requerer o aluguer de um apartamento (Águas Furtadas) do prédio sito na Avenida de Berna,
em Lisboa, para a Empresa "PRONIVEL, LIMITADA", da qual faz parte, com uma duração
mínima de cinco anos e uma renda mensal de quarenta mil escudos, com a garantia de não
haver aumentos de renda por um período de três anos, à data da celebração do respectivo
contrato, exceptuando o aumento anual obrigado por lei. Propõe que as obras de reparação de
que o apartamento necessita, no valor de dois milhões e trezentos mil escudos, sejam por sua
conta. Doc. n.º 5287. Proc. n.º L-6.
Deliberado, por unanimidade, aceitar esta proposta e proceder ao arrendamento do
apartamento (águas Furtadas), pelo preço de quarenta mil escudos de renda mensal, sendo as
obras, no valor estimado de dois milhões e trezentos mil escudos, por conta da empresa
Pronivel, Limitada, nas condições pretendidas, ou seja, sem aumento de renda por um período
de três anos, excepto o aumento anual obrigado por lei e com uma duração mínima de cinco
anos.
REQUISIÇÕES:
Foram autorizadas as requisições com os seguintes números: - SERVIÇO EMISSOR ZERO
UM: seiscentos e cinquenta e três; seiscentos e cinquenta e quatro; seiscentos e sessenta e
dois; seiscentos e sessenta três; seiscentos e sessenta e cinco; do seiscentos e sessenta e nove
ao seiscentos e setenta e um; seiscentos e setenta e cinco; seiscentos e setenta e sete;
seiscentos e oitenta e dois; seiscentos e oitenta e quatro; seiscentos e oitenta e seis; seiscentos
e oitenta e nove; do seiscentos e noventa e dois ao seiscentos e noventa e oito com excepção
do número seiscentos e noventa e seis; - SERVIÇO EMISSOR ZERO DOIS: do cento e um
ao cento e vinte, com excepção dos números cento e sete e cento e nove; do cento e vinte e
cinco ao cento e vinte e nove, com excepção do número cento e vinte e sete; do cento e trinta
e três ao cento e quarenta e oito, com excepção dos números cento e trinta e cinco, cento e
trinta e oito, cento e quarenta e um, cento e quarenta e cinco e cento e quarenta e seis; SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: noventa e seis; zero quarenta e quatro; zero
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cinquenta e dois; zero sessenta e um; quatrocentos e cinquenta e um; seiscentos e oitenta e
um; oitocentos e treze; B cinquenta e dois; zero cento e um; zero cento e dois; zero duzentos e
dez; zero duzentos e dezasseis; zero duzentos e oitenta e nove; zero setecentos e oitenta e seis;
zero setecentos e oitenta e sete; mil trezentos e quarenta e oito; mil trezentos e oitenta e um;
mil quatrocentos e oitenta e seis; dois mil quinhentos e noventa e seis; dois mil quinhentos e
noventa e sete; dois mil setecentos e vinte e oito; três mil setecentos e três; quatro mil cento e
três; seis mil seiscentos e trinta e nove; seis mil oitocentos e noventa e quatro; oito mil
oitocentos e três; nove mil oitocentos e oitenta e sete; nove mil oitocentos e oitenta e nove;
nove mil oitocentos e noventa; nove mil novecentos e trinta; dez mil e vinte e seis; EMAV
quatro; - SERVIÇO EMISSOR NOVENTA E OITO: dois mil quinhentos e setenta e um;
quatro mil cento e sessenta e um; quatro mil quinhentos e setenta e nove; quatro mil
oitocentos e trinta e três; cinco mil setecentos e noventa e dois; sessenta e dois; sete mil
seiscentos e setenta e cinco; novecentos e sessenta e sete; ACEIEPM; APA zero quatrocentos
e um; BOMB zero três; CAFEB barra zero três; do CGA zero quatrocentos e um ao CGA
zero quatrocentos e cinco; CH zero quatro; FC zero três; FP zero quatro barra zero um; GAT
zero quatrocentos e um; IP zero trezentos e um; LEG zero três; LEV; QT zero quatro; SAMS
barra zero três; SEM zero quatro; SUBBTT; SUBEXPC; do TSU zero trezentos e dois ao
TSU zero trezentos e cinco; no valor total de vinte e três milhões cento e sessenta e um mil e
setenta e sete escudos.
FORA DA ORDEM DE TRABALHOS:
No uso da palavra do Sr. Presidente da Câmara informou que era necessário dar andamento a
outros assuntos não constantes da ordem de trabalhos, mas considerados de certa urgência,
pelo que propôs a sua apreciação nesta reunião.- Deliberado, por unanimidade, concordar com
a proposta e apreciar os seguintes assuntos:
PROPOSTAS:
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO FONTE VIVA:
Proposta da RIBA VENDING, COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
HOTELARIA, LIMITADA, com sede em Estrada da Louriceira, Chões, em Alcanena, a
propôr a compra ou o aluguer de bebedouros de água Fonte Viva (Qualidade Sociedade
Águas do Luso). Doc. n.º 5304. Proc. n.º D-1/6/1.
Deliberado, por unanimidade, aceitar a opção zero um da proposta, ou seja, adquirir o
equipamento, pelo preço proposto.
VENDA DE GRUA – Não foram apresentadas propostas.
QUALIDADE DA ÁGUA NO CONCELHO DE ALPIARÇA:
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Informação elaborada pela Sub-Região de Saúde de Santarém, em dois do mês curso, sobre a
qualidade da água do concelho de Alpiarça.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento do teor desta
informação ao jornal "Voz de Alpiarça" que divulgou a notícia sobre a qualidade da água do
concelho de Alpiarça.
OBRAS:
ARRANJO URBANÍSTICO DO BECO DO HOSPITAL:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezanove de Março findo,
sobre o assunto em epígrafe.
Deliberado, por unanimidade, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras de vinte e seis
do mês em curso, rectificar a deliberação tomada em reunião de vinte e um do mês findo, no
sentido de a obra se processar por administração directa, conforme foi analisado em reunião
de encarregados.
VÁRIOS:-- Fax da COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO DE LISBOA E VALE
DO TEJO, com sede na Rua Artilharia Um, número trinta e três, em Lisboa, com a referência
zero vinte e um barra GJ barra zero noventa e nove, datado de vinte e seis do mês em curso, a
dar parecer sobre um pedido de indemnização apresentado pela empresa 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. Doc. n.º 5478.
Proc. n.º O-53.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, aguardar o parecer igualmente
solicitado à Associação Nacional de Municípios Portugueses e levar o assunto à próxima
reunião de Câmara para análise.
Foi ainda deliberado informar a referida empresa do teor deste parecer.
CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS PARA
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA":
Relatório da COMISSÃO DE ANÁLISE, datada de vinte do mês findo, sobre a apreciação e
análise das propostas apresentadas para a prestação de serviços, onde se propõe que a
adjudicação seja feita à empresa Charneira, Limitada, com sede na Rua Visconde de
Santarém, número catorze, rés-do-chão, em Lisboa, conforme definido na alínea b) do número
um do artigo cinquenta e cinco do Decreto-Lei número cento e noventa e sete barra noventa e
nove, de oito de Junho.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e adjudicar a prestação de serviços
à referida empresa, pelo valor de doze milhões de escudos, acrescido do Imposto sobre o
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Valor Acrescentado à taxa legal. Foi ainda deliberado, dar andamento ao processo de acordo
com a lei vigente e aprovar a minuta do contrato respectivo.
INSCRIÇÃO DE TÉCNICO PARA ASSINAR PROJECTOS E DIRIGIR OBRAS:
Requerimento de RAMON CAMARGO REZENDE, residente em Passeio das Âncoras, Lote
quatro ponto vinte e dois ponto zero um F, em Parque das Nações, Moscavide, datado de
vinte e quatro do mês em curso, a requerer a sua inscrição como técnico para assinar projectos
e dirigir obras no concelho de Alpiarça. Doc. n.º 5403. Proc. n.º O-33.
Deferido, por unanimidade.
CONCURSOS LIMITADOS:
EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM, DESGASTE E VALETAS
REVESTIDAS – ARRUAMENTOS DE ALPIARÇA":
Deliberado, por unanimidade, proceder à abertura de concurso limitado para execução desta
empreitada.
EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE CAMADA DE DESGASTE EM BETÃO
BETUMINOSO – ARRUAMENTOS DE ALPIARÇA":
Deliberado, por unanimidade, proceder à abertura de concurso limitado para execução desta
empreitada.
SUBSÍDIOS:
Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de hoje, para atribuição de um subsídio
anual, até cem mil escudos, ao MOTO CLUBE CHARRUA, até que a firma proceda ao envio
do plano de actividades para o ano dois mil e um, ajustando-se na altura, se for o caso, o valor
a atribuir.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.
INFORMAÇÕES:
O senhor PRESIDENTE DA CÂMARA informou sobre as candidaturas ao III Quadro
Comunitário de Apoio, relativamente às obras em fase de concurso, em curso e adjudicadas,
que ascendem a um valor superior a dois milhões e trezentos mil contos.-Tomou-se conhecimento.
Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da Câmara,
eram dezassete horas, 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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