ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2001 - NÚMERO NOVENTA E UM.
Aos oito dias do mês de Maio 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 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 oitenta e
três, datado de sete do mês em curso, que acusa um saldo disponível de noventa e seis
milhões quinhentos oitenta e sete mil cinquenta e nove escudos e oitenta centavos.
ORDEM DE TRABALHOS:
Concessão DA OCUPAÇÃO DA loja NÚMERO DOIS do mercadO MUNICIPAL DE
ALPIARÇA:
Foi aberta a praça para ocupação da loja mencionada em epígrafe, a que se refere o edital
número vinte, publicitado em dezasseis do mês findo, tendo a arrematação, no valor trezentos
e dez mil escudos, pertencido a Ivone Branco Mendes, residente em Rua do Bocage, número
cento e três, em Alpiarça.
Depois de apreciada a oferta foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a concessão da
ocupação da loja à mencionada senhora, nas condições previstas no edital.
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
PEDIDO DE VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE ESPLANADA E RECINTO DE
ESPECTÁCULOS NOCTURNOS:
Requerimento de JOSÉ FERNANDO MARECOS DA PAZ, gerente da Pastelaria Girassol,
instalada na Rua José Relvas, número cento e sessenta e cinco, em Alpiarça, a requerer a
viabilidade de instalação de uma esplanada e recinto de espectáculos nocturnos no pátio
interior do referido estabelecimento. Doc. n.º 5270. Proc. n.º C-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras de
quatro do mês em curso, limitando o horário de funcionamento até à meia-noite, e informar o
requerente.
OBRAS:

Requerimento de LUCINDA MARQUES, residente na Rua Vale de Oliveiras, número
sessenta e sete, em Frade de Baixo, freguesia e concelho de Alpiarça, datado de dezanove do
mês findo, a requerer a remodelação da edificação sita na morada acima indicada. Doc. n.º
5262. Proc. n.º C-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras de
vinte e sete do mês findo e deferir a pretensão nas condições nele referidas.
Ofício de ALPIARTE, CARPINTARIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ALUMÍNIOS,
LIMITADA, com sede na Rua do Matadouro, número um, em Alpiarça, datado de cinco do
mês findo, com a referência MC / NC / vinte e três, a informar que a cor que vão aplicar nas
grades exteriores e caixilharias da Urbanização Sacadura, na edificação que era pertença do
Engenheiro Piscalho, é o azul e o branco. Doc. n.º 4566. Proc. n.º O-14.
Analisado o parecer dos Serviços Técnicos de Obras de trinta do mês findo, foi deliberado,
por unanimidade, aceitar a pretensão da requerente, devendo as portadas ser de cor branca.
DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de vinte e sete do mês findo,
sobre o resultado da consulta formulada à empresa TERROCRAVINA – ALUGUER DE
MAQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LIMITADA, com sede na Rua Fernão
Magalhães, em Alpiarça, para a demolição de prédios urbanos sitos em Alpiarça, bem como a
solicitar autorização para a realização da respectiva despesa.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido parecer e proceder em conformidade.
Foi ainda deliberado aceitar os orçamentos apresentados pela mencionada empresa.
Ainda sobre este assunto foi deliberado, por unanimidade, solicitar ao Gabinete Técnico de
Obras que elabore uma informação, afim de ser presente à próxima reunião de Câmara,
fazendo o ponto de situação relativamente aos prédios sitos na Rua José Relvas (prédio de
Isabel Romão e prédio junto ao Banco Português do Atlântico).
EMPREITADA DE "ARRUAMENTOS DO CASALINHO – RUA DO PINHEIRO / RUA
ONZE DE MARÇO":
Ofício da Construtora do Lena, S.A., com sede em Quinta da Sardinha, Fátima, datado de
cinco de Março último, com a referência quatrocentos e noventa e cinco / DT / c, a solicitar a
prorrogação de prazo, com direito a revisão de preços, relativamente à empreitada em
epígrafe, por mais sessenta dias, devido às condições climatéricas que impediram a normal
execução de determinados trabalhos. Doc. n.º 3116. Proc. n.º O-4-3.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras de
trinta do mês findo e aceitar a pretensão, devendo o prazo contar-se após a retoma dos
trabalhos, ou seja, até trinta e um do mês em curso.
LOTEAMENTOS:

Requerimento de SÓNIA ISABEL ESCREVENTE MOREIRA GUARDIANO, residente na
Rua Dr. Castelão de Almeida, número cento e três, em Frade de Cima, Alpiarça, a requerer o
licenciamento das operações de loteamento que pretende levar a efeito na Rua Dr. Castelão de
Almeida, em Frade de Cima, Alpiarça. Doc. n.º 1965. Proc. n.º 2/2001.
Deliberado, por unanimidade, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras de quatro do
mês em curso, deferir o processo e emitir o alvará de loteamento respectivo.
PESSOAL:
RECLASSIFICAÇÕES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI NÚMERO
QUATROCENTOS e noventa e sete / noventa e nove, de dezanove de Novembro, aplicado à
administração Local pelo Decreto-Lei NÚMERO duzentos e dezoito / dois mil, de nove de
Setembro:
Despacho elaborado pela vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datado de dois do
mês em curso, sobre reclassificação de funcionários ao abrigo da legislação em epígrafe.
Tomou-se conhecimento.
VÁRIOS:
Fax da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, com sede em
Avenida Marnoco e Sousa, número cinquenta e dois, em Coimbra, datado de três 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 5676.
Proc. n.º O-53.
Tomou-se conhecimento. Face ao presente parecer bem como ao parecer que foi enviado pela
Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo, já apreciado em reunião de
vinte e sete de Abril findo, foi deliberado, por maioria (quatro votos a favor e uma abstenção
da Vereadora Maria Gabriela Coutinho), não aceitar o pedido de indemnização no valor de
treze milhões de escudos, solicitado pelo gerente da referida empresa.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA:
Requerimento de ANTÓNIO ALVES AMARAL, residente na Rua da Liberdade, número
oito, em Frade de Cima, Alpiarça, a requerer a isenção de pagamento de um serviço
ambulatório efectuado pelos Bombeiros Municipais para o Hospital de Santa Maria, em
Lisboa. Doc. n.º 5651. Proc. n.º B-2-1.
Deliberado, por unanimidade, averiguar junto dos Bombeiros Municipais de Alpiarça qual o
tipo de serviço prestado e quantas deslocações foram efectuadas e levar o assunto à próxima
reunião de Câmara.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE CARTAZES PUBLICITÁRIOS:

Fax da CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO – GABINETE DE ACÇÃO CULTURAL,
datado de vinte e seis do mês findo, a solicitar a disponibilização de mupies da J.C.DECAUX
instalados no concelho, para divulgação da "Montijo Aventura", certame dedicado ao todo o
terreno, ambiente e aventura, a realizar de vinte e quatro a vinte e sete do mês em curso. Doc.
n.º 5471. Proc. n.º A-8.
Deliberado, por unanimidade, aceitar a pretensão, devendo, no entanto, ser respeitado o
contrato com a referida empresa.
SUBSÍDIOS:
Ofício da SECÇÃO DE CICLISMO PROFISSIONAL DO CLUBE DESPORTIVO "OS
ÁGUIAS", com a referência mil quatrocentos e quarenta e oito, datado de vinte e seis do mês
findo, a solicitar a atribuição de um subsídio, a exemplo do ano anterior, para a compra dos
equipamentos que esta equipa utiliza, sendo os mesmos confeccionados em Espanha, cujo o
custo é equivalente a cinco milhões de escudos. Doc. n.º 5451. Proc. n.º A-8-1-4.
Deliberado, concordar com a atribuição de um subsídio. Quanto ao montante a atribuir foi
deliberado discutir o assunto com a direcção do clube. O senhor Presidente da Câmara não se
pronunciou por ser familiar do Presidente da direcção do clube.
CONTRACÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO "LEASING", PARA A COMPRA DE UMA
VIATURA DE NOVE LUGARES, PARA O CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE
ALPIARÇA:
Informação do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de quatro do mês em curso, a
dar conhecimento que em virtude da proposta de "Aquisição de Viatura de nove Lugares para
o Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça" que esteve presente na reunião do passado dia
onze de Abril, ter ficado sem efeito, a proposta de "Leasing – Viatura de nove Lugares –
Bombeiros", presente também na referida reunião, ficou igualmente sem efeito.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, anular o concurso.
AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA DE NOVE LUGARES PARA O CORPO DE
BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA:
Informação do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de quatro do mês em curso, a
dar conhecimento que em virtude de existirem alguns problemas burocráticos, nomeadamente
a exigência, por parte da empresa a que tinha sido proposto a compra da viatura, do
pagamento integral sem recurso a "Leasing", a proposta de "Aquisição de Viatura de nove
Lugares para o Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça" que esteve presente na reunião
do passado dia onze de Abril, ficou sem efeito.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, anular o concurso.
REQUISIÇÕES:

Foram autorizadas as requisições com os seguintes números: - SERVIÇO EMISSOR ZERO
UM: seiscentos e sessenta; - SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: vinte; cinquenta e
três; zero vinte e sete; zero vinte e oito; duzentos e setenta e um; setecentos e quarenta e oito;
oitocentos e setenta e sete; ABF; zero zero vinte e seis; zero zero cinquenta e dois; zero cento
e noventa e sete; mil cento e setenta e oito; mil quatrocentos e vinte e quatro; mil quinhentos e
cinquenta e dois; mil quinhentos e cinquenta e três; mil setecentos e quatro; dois mil cento e
cinquenta e nove; três mil e vinte e um; três mil e vinte e sete; três mil duzentos e quarenta e
três; três mil duzentos e cinquenta e seis; três mil novecentos e sessenta e um; quatro mil
duzentos e sessenta e quatro; quatro mil setecentos e dezanove; cinco mil cento e cinquenta e
nove; cinco mil trezentos e dezoito; seis mil trezentos e quarenta e oito; seis mil trezentos e
cinquenta e três; sete mil oitocentos e trinta e cinco; oito mil oitocentos e cinquenta e dois;
oito mil oitocentos e cinquenta e três; nove mil duzentos e vinte e quatro; nove mil quinhentos
e vinte e sete; nove mil quinhentos e vinte e oito; do nove mil setecentos e vinte ao nove mil
setecentos e trinta e oito, com excepção dos números nove mil setecentos e vinte e cinco,
nove mil setecentos e sete, nove mil setecentos e vinte e nove, nove mil setecentos e trinta e
um e nove mil setecentos e trinta e seis; nove mil setecentos e quarenta e cinco; zero zero zero
dezasseis; zero zero zero noventa e cinco; CCA zero um; - SERVIÇO EMISSOR NOVENTA
E OITO: do cento e noventa e dois FP ao duzentos e três FP; AACMP zero quatro;
AVIADM; AVLC; AVR; AVRCL; EA zero quatrocentos e um; do FPB zero quarenta e um
ao FPB zero quarenta e três; do FPS zero quarenta e um ao FPS zero quarenta e seis; GDB;
GMM; GVC; JF zero quatrocentos e um; SUBESC; SUBGC zero um; SUBMC zero um;
SUBRF zero um; UG zero trezentos e um; no valor total de duzentos e setenta e sete milhões
seiscentos e dezanove mil e trezentos 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:
EMPREITADAS:
BENEFICIAÇÃO DA EN 368 ENTRE O KM 0,000 (ENTRONCAMENTO COM A EN 114
- TAPADA) E O KM 7,230 (ENTRONCAMENTO COM A EN 118 - ALPIARÇA), NA
EXTENSÃO TOTAL DE 7,230 KM – ABATE DE ÁRVORES:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de sete do mês em curso, sobre
a situação que tem a ver com o abate de uma grande maioria, se não mesmo a totalidade, de
árvores existentes na berma da estrada, por motivo de prejudicarem os trabalhos.

Deliberado, por unanimidade, sensibilizar os proprietários dos terrenos confinantes com a
estrada da Tapada – Alpiarça, no sentido de saber se autorizam a cedência de uma pequena
área dos seus terrenos de modo a que se possa fazer a obra, bem como a valeta, no local onde
se encontram a maioria das árvores, afim de possibilitar uma nova replantação.
DRENAGEM PLUVIAL – ZONA INDUSTRIAL:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de sete do mês em curso, sobre
o procedimento a adoptar para a execução da empreitada, dada a impossibilidade de se manter
a sua execução por Administração Directa.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação e autorizar o
procedimento pretendido (Ajuste Directo), com consulta a três entidades, fornecendo a
Câmara toda a tubagem necessária, bem como o material para execução das caixas de visita e
sumidouros.
VÁRIOS:
PROJECTO DA NORMA DE CONTROLO INTERNO DO POCAL:
Informação da TÉCNICA SUPERIOR DE PRIMEIRA CLASSE DA DIVISÃO
MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, datada de vinte e sete do mês findo,
propondo a aprovação do Projecto da Norma de Controlo Interno do POCAL, bem como a
colocação de mais duas pessoas nos sectores de "Compras e Armazém" e "Património". Doc.
n.º 5641. Proc. n.º P-1.
Deliberado, por unanimidade, aprovar este Projecto.
Quanto à proposta para colocação de mais duas pessoas nos sectores de "Compras e
Armazém" e "Património", foi igualmente deliberado que seja a vereadora do pelouro do
pessoal a analisar o assunto.
Ofício do GRUPO RCA, Serviços Comerciais, com sede em Praceta Salgueiro Maia, números
nove e dez, Almeirim, a formalizar, por escrito, a sua proposta de protocolo entre esta Câmara
Municipal e o Grupo RCA no sentido da divulgação e acompanhamento de todas as
actividades organizadas por esta Câmara Municipal, nomeadamente Feira do Vinho,
"Alpiagra", etc..., em todas as rádios que compõem o Grupo, com a contrapartida de um
pagamento mensal de trinta mil escudos, até final do protocolo que será em Dezembro do ano
em curso, altura em que o mesmo será revisto. Doc. n.º 5107. Proc. n.º F-1-1.
Deliberado, por unanimidade, solicitar à empresa que apresente uma proposta concreta da
pretensão, afim de ser analisada numa próxima reunião de Câmara.
Ofício da Escola E.B. 2,3/S de José Relvas, de Alpiarça, datado de sete do mês em curso,
assinado pelas directoras das turmas A e B do décimo segundo ano e por um representante
dos alunos finalistas, a solicitarem autorização para a realização do Baile de Finalistas no

espaço anexo à Casa–Museu dos Patudos (ex – Museu Etnográfico). Doc. n.º 5789. Proc. n.º
A-8-1-4.
Deliberado, por unanimidade, solicitar parecer à Associação de Amigos da Casa–Museu dos
Patudos e levar o assunto a uma próxima reunião de Câmara.
QUINTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:
Presente a Alteração Orçamental em epígrafe que acusa uma receita de doze milhões e
quinhentos mil escudos, a equilibrar igual despesa.- Depois de apreciada e discutida foi
deliberado, por unanimidade, aprová-la.
QUINTA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES:
Presente a alteração ao Plano de Actividades em epígrafe, no valor de doze milhões e
quinhentos mil escudos.
Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.
PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES:
Presente a revisão ao Plano de Actividades em epígrafe, no valor de quinze milhões de
escudos.
Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprovar a presente revisão
ao Plano de Actividades e levá-la à Assembleia Municipal para a aprovação.
Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da Câmara,
eram dezanove 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.

