ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2001 - NÚMERO NOVENTA E QUATRO.
Aos vinte dias do mês de Junho 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 e Isabel Maria Fernandes da Silva Coelho, Vereadores.
Foi justificada a falta da vereadora Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva Coutinho.
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 cento e
treze, datado de dezanove do mês em curso, que acusa um saldo disponível de cento e vinte e
dois milhões oitocentos e sessenta mil quinhentos e dois escudos e quarenta centavos.
ORDEM DE TRABALHOS:
Concessão DA OCUPAÇÃO DA loja NÚMERO DOIS do mercadO MUNICIPAL DE
ALPIARÇA:
Foi aberta a praça para ocupação da loja do mercado municipal mencionada em epígrafe, a
que se refere o edital número vinte e sete, publicitado em trinta do mês findo.
Licitaram dois interessados tendo o maior lanço, no valor de um milhão e duzentos 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 pelo referido valor, acrescido do Imposto sobre o
valor acrescentado à taxa legal em vigor, nas condições previstas no edital.
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
OBRAS:
ALTERAÇÃO AO PLANO DO SACADURA – LOTE NÚMERO TRINTA E TRÊS:
Presente informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS de seis do mês em curso.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e proceder em conformidade,
ou seja, submetê-la a ratificação da Assembleia Municipal.
PESSOAL:
ALTERAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL:
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Proposta da vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de oito do mês em curso,
para alteração ao Quadro de Pessoal.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e levá-la à Assembleia Municipal
para efeitos de aprovação.
REGULAMENTO DE INGRESSO, ACESSO E PROMOÇÃO NA CARREIRA DE
BOMBEIRO MUNICIPAL:
Presente o regulamento em epígrafe.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido documento e levá-lo à Assembleia
Municipal para efeitos de aprovação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO:
Requerimento de ANA PAULA LEOCÁDIO QUINTA, Assistente Administrativa, datada de
doze do mês em curso, a solicitar que lhe seja restituída a caução que depositou quando
encetou funções na Tesouraria Municipal, no valor de trinta mil escudos, em virtude de ter
deixado de exercer as referidas funções. Doc. n.º 7781. Proc. n.º P-I.
Deliberado, por unanimidade, restituir a referida caução, conforme solicitado.
GRATIFICAÇÕES:
Proposta do vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de dezoito do mês em curso, para atribuição
de uma gratificação a JOSÉ JOÃO VINAGRE LOMEU, pela colaboração prestada na
Cobrança de Água, durante os meses de Maio e Junho do ano em curso, no valor de trezentos
mil escudos, ou seja cento e cinquenta mil escudos cada mês.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.
VÁRIOS:
Ofício do NÚCLEO DE AMIGOS DO CICLOTURISMO DE ALPIARÇA, com sede na Rua
Manuel Paciência Gaspar, número cento e trinta e um, em Alpiarça, datado de catorze do mês
findo, para atribuição de gasóleo para várias deslocações (reforço). Doc. n.º 7870. Proc. n.º A8-1-4.
Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara vai atribuir um reforço de cento e
cinquenta litros de gasóleo.
CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM
BAIXA TENSÃO, NO MUNICÍPIO EM ALPIARÇA:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezanove do mês em curso,
sobre o assunto em epígrafe.
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Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação. Foi ainda deliberado, levar o
assunto à Assembleia Municipal para conhecimento.
EDITAL NÚMERO VINTE E OITO / DOIS MIL E UM – ALPIAGRA – FEIRA
AGRÍCOLA E COMERCIAL:
Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto que levou o senhor Presidente da Câmara a
assinar o presente documento.
PROJECTO DE REGULAMENTO DE INVENTÁRIO E CADASTRO DO PATRIMÓNIO
MUNICIPAL:
Presente o projecto do regulamento em epígrafe, elaborado pela Técnica Superior de Primeira
Classe da Divisão Municipal Administrativa e Financeira, em doze do mês em curso. Doc. n.º
7910. Proc. n.º P-1.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com este projecto e
submetê-lo a aprovação da Assembleia Municipal, bem como dar-lhe o andamento devido de
acordo com a lei vigente.
SÉTIMA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:
Presente a Alteração Orçamental em epígrafe que acusa uma receita de dois milhões duzentos
e cinquenta mil de escudos, a equilibrar igual despesa.
Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.
PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL PARA O ANO DOIS MIL E UM:
Presente a revisão orçamental em epígrafe que acusa uma receita de sessenta milhões
quinhentos e três mil escudos a equilibrar igual despesa.
Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, concordar com este
documento e submetê-lo a aprovação da Assembleia Municipal. REQUISIÇÕES:
Foram autorizadas as requisições com os seguintes números: - SERVIÇO EMISSOR ZERO
UM: trinta e três; sessenta e seis; duzentos e dez; duzentos e quarenta e oito; duzentos e
sessenta e sete; trezentos e quarenta e sete; trezentos e sessenta e sete; quatrocentos e trinta e
três; quinhentos e nove; quinhentos e dez; quinhentos e vinte e sete; quinhentos e trinta e
quatro; quinhentos e cinquenta e três; quinhentos e setenta e um; quinhentos e setenta e
quatro; seiscentos e dois; seiscentos e quatro; seiscentos e trinta e quatro; do seiscentos e
quarenta e nove ao seiscentos e cinquenta e um; seiscentos e cinquenta e cinco; seiscentos e
oitenta e sete; seiscentos e oitenta e oito; setecentos; setecentos e trinta e cinco; setecentos e
trinta e sete; setecentos e quarenta e dois; setecentos e quarenta e seis; setecentos e quarenta e
oito; setecentos e cinquenta e quatro; setecentos e cinquenta e seis; setecentos e sessenta;
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setecentos e sessenta e quatro; setecentos e setenta e dois; setecentos e setenta e seis;
setecentos e oitenta; setecentos e oitenta e seis; setecentos e oitenta e oito; setecentos e
noventa e um; setecentos e noventa e dois; setecentos e noventa e sete; oitocentos e quatro;
oitocentos e vinte e oito; oitocentos e trinta e um; oitocentos e trinta e dois; oitocentos e trinta
e quatro; oitocentos e cinquenta; oitocentos e sessenta e quatro; oitocentos e setenta e três;
oitocentos e oitenta; oitocentos e oitenta e sete; do novecentos e dois ao novecentos e doze,
com excepção dos números novecentos e seis, novecentos e nove e novecentos e dez; do
novecentos e dezasseis ao novecentos e vinte e um; novecentos e vinte e seis; novecentos e
vinte e oito; do novecentos e trinta e um ao novecentos e trinta e três; do novecentos e trinta e
seis ao novecentos e quarenta e quatro, com excepção do número novecentos e quarenta e
três; novecentos e quarenta e nove; novecentos e cinquenta e um; novecentos e cinquenta e
três; novecentos e cinquenta e cinco; novecentos e cinquenta e seis; novecentos e cinquenta e
oito; do novecentos e sessenta ao novecentos e sessenta e sete; novecentos e setenta;
novecentos e setenta e cinco; novecentos e setenta e seis; novecentos e oitenta e cinco;
novecentos e oitenta e oito; novecentos e noventa e três; novecentos e noventa e quatro; do
novecentos e noventa e seis ao novecentos e noventa e oito; mil e dois; mil e seis; do mil e
sete ao mil e doze, com excepção dos números mil e nove e mil e onze; mil e catorze; do mil e
dezassete ao mil e trinta e um, com excepção dos números mil e vinte, mil e vinte e quatro,
mil e vinte e sete e mil e vinte e nove; mil e trinta e quatro; mil e quarenta; mil e quarenta e
quatro; do mil e quarenta e sete ao mil e cinquenta e um, com excepção do número mil e
quarenta e nove; do mil e cinquenta e cinco ao mil e sessenta e quatro, com excepção dos
números mil e sessenta e mil e sessenta e três; mil e sessenta e oito; mil e setenta; mil e
setenta e um; mil e setenta e três; mil e setenta e oito; mil e oitenta; mil e oitenta e três; mil e
oitenta e oito; mil e noventa e um; mil e noventa e dois; mil e noventa e cinco; mil e noventa e
seis; mil e noventa e oito; - SERVIÇO EMISSOR ZERO DOIS: cento e trinta; cento e
quarenta e seis; do cento e cinquenta e um ao cento oitenta e um, com excepção dos números
cento e sessenta e quatro e cento e setenta e quatro; cento e oitenta e seis; do cento e oitenta e
oito ao cento e noventa; do cento e noventa e três ao duzentos;- SERVIÇO EMISSOR
OITENTA E OITO: nove; setenta; zero sessenta e seis; zero sessenta e sete; zero setenta e
dois; cento e doze; cento e quarenta; cento e oitenta e nove; duzentos e vinte e três; duzentos e
vinte e sete; duzentos e quarenta e dois; trezentos e dezasseis; trezentos e vinte e cinco;
trezentos e noventa e dois; do quatrocentos e trinta e dois ao quatrocentos e trinta e oito, com
excepção dos números quatrocentos e trinta e quatro e quatrocentos e trinta e sete;
quatrocentos e quarenta; quatrocentos e quarenta e dois; do quatrocentos e quarenta e quatro
4/10

ao quatrocentos e cinquenta, com excepção do número quatrocentos e quarenta e oito;
quatrocentos e cinquenta e cinco; quatrocentos e cinquenta e oito; quinhentos e trinta e um;
quinhentos e quarenta e um; seiscentos e setenta e quatro; setecentos e vinte e seis; oitocentos
e um; oitocentos e trinta e quatro; oitocentos e trinta e cinco; oitocentos e quarenta e oito; zero
zero vinte e cinco; zero zero oitenta e um, zero cento e quarenta e três; zero cento quarenta e
quatro; zero trezentos e noventa e quatro; zero quatrocentos e quarenta e seis; zero setecentos
e trinta e quatro; mil cento e cinquenta e sete; mil duzentos e noventa e quatro; mil
quatrocentos e vinte e um; mil seiscentos e noventa e seis; mil setecentos e vinte e dois; dois
mil quatrocentos e noventa e um; dois mil quinhentos e sessenta e três; dois mil setecentos e
cinquenta e três; dois mil oitocentos e sessenta e oito; três mil quatrocentos e quarenta e nove;
quatro mil seiscentos e oitenta e nove; seis mil trezentos e sessenta e oito; nove mil cento e
três; sessenta mil quatrocentos e trinta e quatro; AEXTCS; - SERVIÇO EMISSOR
NOVENTA E OITO: zero seis / zero um; zero sessenta e sete; do duzentos e trinta e dois FP
ao duzentos e trinta e nove FP; setecentos e noventa e seis; ADS duzentos e oitenta e nove;
AES quatrocentos e trinta e dois; AUT zero cinco; CRIAL; do FPB cinquenta e um ao FPB
cinquenta e quatro; G MM; GAB; GNV; GRR; LEG zero cinco; no valor total de vinte
milhões dois mil e setecentos e setenta e um 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:
VÁRIOS:
BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA – ACTUALIZAÇÃO DO VALOR HORÁRIO
PARA COMPENSAÇÃO DE TEMPO PERDIDO:
Ofício do Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça, número noventa, de oito do mês
findo, a solicitar a actualização do horário para compensação de tempo perdido em serviço ao
pessoal do Corpo de Bombeiros, propondo o valor de hora simples do índice cem (base da
carreira de bombeiro de terceira classe), da escala indiciária dos Bombeiros Municipais e com
actualizações anuais, mediante o aumento da Função Pública. Doc. n.º 5873. Proc. n.º B-2.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.
OBRAS:
VEDAÇÃO DA ESCOLA DO FRADE DE BAIXO – JARDIM DE INFÂNCIA:
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Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezanove do mês em curso,
sobre o assunto em epígrafe.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a solução apresentada e dar o andamento devido
ao processo, ou seja, colocar um gradeamento, em todas as janelas do edifício, de tipologia
análoga à existente na Escola das Faias (janelas da cantina), bem como o alteamento dos
muretes de vedação da escola e colocação de rede plastificada para a zona do muro confinante
com a Rua da Carvalhita e Vale das Oliveiras e execução de um muro de dois metros de altura
para a zona confinante com os terrenos do senhor Isidoro.
Foi ainda deliberado, pavimentar o acesso à cantina bem como a passadeira entre a cantina e o
edifício.
AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO FRADE DE BAIXO:
Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezanove do mês em curso,
sobre a aquisição do equipamento em epígrafe à empresa SILGAR – SILVA, GOMES E
ABREU, LIMITADA, com sede na Rua do Matadouro Municipal, números quarenta e
quarenta -A, em Santarém, pelo preço de quatrocentos e um mil quatrocentos e noventa e um
escudos, acrescido do Imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, por ser a
proposta mais vantajosa.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e proceder em conformidade,
dando andamento ao processo de acordo com a lei vigente.
LOTEAMENTOS:
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO NÚMERO QUATRO / DOIS MIL E
UM:
Requerimento de SÓNIA ISABEL ESCREVENTE MOREIRA GUARDIANO, residente na
Rua Dr. Castelão de Almeida, número cento e três, em Frade de Cima, Alpiarça, datado de
oito do mês em curso, a requerer a alteração ao alvará de loteamento número quatro barra dois
mil e um, no que se refere aos lotes números um e dois. Doc. n.º 7659. Proc. n.º L-8.
Deliberado, por unanimidade, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras de dezanove do
mês em curso, autorizar a pretensão.
EMPREITADAS:
EXECUÇÃO

DE

CAMADA

DE

DESGASTE

EM

BETÃO

BETUMINOSO

–

ARRUAMENTOS DE ALPIARÇA:
Relatório elaborado pela COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS, datado de vinte e um
do mês findo, sobre a apreciação e análise das propostas apresentadas para a execução da
empreitada em epígrafe, onde se propõe que a adjudicação seja feita à empresa Construtora do
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Lena, S.A., com sede em Quinta da Sardinha, Fátima, pelo preço de vinte milhões seiscentos
e oitenta mil novecentos e quinze escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado
à taxa legal, sendo o prazo de execução de sessenta dias.
Tomou-se conhecimento. Atendendo que não houve reclamações foi deliberado, por
unanimidade, adjudicar a empreitada à empresa Construtora do Lena, S.A., pelo preço de
vinte milhões seiscentos e oitenta mil novecentos e quinze escudos, acrescido do Imposto
sobre o Valor Acrescentado à taxa legal, por ter apresentado proposta com melhor pontuação.
Foi ainda de deliberado, aprovar a minuta do contrato respectivo.
EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM; DESGASTE E VALETAS REVESTIDAS –
ARRUAMENTOS DE ALPIARÇA:
Relatório elaborado pela COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS, datado de vinte e um
do mês findo, sobre a apreciação e análise das propostas apresentadas para a execução da
empreitada em epígrafe, onde se propõe que a adjudicação seja feita à empresa eco-edifica
AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES, S.A., com sede em Avenida Sá
Carneiro, Lote cinco, Loja um, rés-de-chão, Torres Novas, pelo preço de oito milhões
oitocentos e cinquenta mil escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa
legal, sendo o prazo de execução de trinta dias.
Tomou-se conhecimento. Atendendo que não houve reclamações foi deliberado, por
unanimidade,

adjudicar

a

empreitada

à

empresa

eco-edifica

AMBIENTE,

INFRAESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES, S.A., pelo preço de oito milhões oitocentos e
cinquenta mil escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal, por ter
apresentado melhor pontuação. Foi ainda deliberado aprovar a minuta do contrato respectivo.
ARRUAMENTOS URBANOS DO CASALINHO:
Informação/Proposta dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de treze do mês em
curso, para a execução dos passeios e drenagem da empreitada em epígrafe.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta Informação/Proposta e proceder em
conformidade.
RECONVERSÃO

URBANÍSTICA

DO

CENTRO

CÍVICO

DE

ALPIARÇA

–

CONSTRUÇÃO DO PARQUE SUBTERRÂNEO E ARRANJOS EXTERIORES:
Ofício da CONEGIL, EMPREITEIROS, S.A., com sede na Rua Alto do Montijo, lotes um e
dois, piso dois, em Carnaxide, número seiscentos e oitenta e nove – MC, datado de dezanove
do mês em curso, a solicitar que lhe seja concedido adiantamento de vinte por cento do valor
da empreitada em epígrafe, o qual se destina a cobrir os custos de aquisição de materiais de
acordo com lista que anexa. Doc. n.º 7999. Proc. n.º O-70.
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Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação do Gabinete de Apoio ao
Presidente datada de hoje, e proceder em conformidade, ou seja, solicitar à referida empresa
que apresente a documentação necessária o efeito (garantia bancária ou seguro caução).
ÁGUAS:
petição de manuel da conceição raposo, residente na Rua Dr. Queiróz Vaz Guedes, número
cento e vinte e três, em Alpiarça, datada de dezoito do mês em curso, a solicitar a isenção do
pagamento devido pela nova instalação de ramal de água. Doc. n.º 7947. Proc. n.º A-3-1.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, face aos argumentos do
peticionário, assumir o encargo em causa. Foi ainda deliberado que, em situações idênticas, o
consumidor não deve ser penalizado, devendo a Câmara proceder de igual modo.
PROPOSTAS:
PROPOSTA DE LEASING – AQUISIÇÃO DE VARREDORA/ASPIRADORA:
Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para celebração de um
contrato "Leasing" para a aquisição de uma "Varredora/Aspiradora", com a Caixa Geral de
Depósitos, em virtude de ser a instituição que apresentou melhores condições, nomeadamente
no que diz respeito à prestação mensal, no valor de duzentos e setenta e sete mil duzentos e
cinquenta e cinco escudos, acrescido do Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em
vigor, para um prazo de sessenta meses.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao processo de
acordo com a lei vigente.
FOGO DE ARTIFÍCIO PARA ALPIAGRA DOIS MIL E UM E PASSAGEM DE ANO
DOIS MIL E UM / DOIS MIL E DOIS:
Proposta da vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de hoje, para que a
aquisição do fogo de artifício para os eventos em epígrafe, seja feita à empresa MACEDO &
COMPANHIA PIROTECNIA, LIMITADA, com sede em Serrinha, Santão, em Lixa, a uma
das três hipóteses apresentadas.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e fazer a adjudicação à referida
empresa, pelo preço indicado na Hipótese um (setecentos e noventa e cinco mil escudos,
acrescido do Imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor), quer para a Alpiagra,
quer para a Passagem de Ano Dois Mil / Dois Mil e Um.
SUBSÍDIOS:
Proposta do vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de hoje, para atribuição de um subsídio, ao
CLUBE DESPORTIVO "OS ÁGUIAS", devido ao Instituto Português da Juventude ter
fomentado um programa de férias intitulado "Férias em Movimento", onde o Clube
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Desportivo "Os Águias" em colaboração com a Câmara Municipal de Alpiarça, apresentou
uma candidatura denominada "Viva O Futebol", que foi aprovada para vinte cinco vagas de
jovens dos doze aos quinze anos de idade, no valor de dezanove mil e quinhentos escudos,
correspondente aos custos que foram suportados pela Secção de Futebol do Clube,
nomeadamente as inscrições dos jovens.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.
VÁRIOS:
Requerimento de ANA MARIA MADUREIRA, sócia-gerente da firma CAÇAR COM
GARFO – actividades hoteleiras, limitada, com sede na Rua Dr. Queiróz Vaz Guedes,
números trinta e sete e trinta e nove, em Alpiarça, a requerer autorização para utilizar, para
efeitos de parque de estacionamento, um terreno com a área de aproximadamente sessenta
metros de frente para a estrada, por cerca de vinte metros de fundo, propriedade da Câmara
Municipal de Alpiarça, situado em frente ao antigo Snack-Bar "Sólidó" do qual a referida
firma é proprietária.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a cedência de um terreno pertença da Câmara
Municipal de Alpiarça, com a área aproximada de sessenta metros de frente para a estrada por
cerca de vinte metros de fundo, situado na estrada para o Casalinho, Alpiarça, em frente ao
antigo SNACK – BAR "SOLIDÓ", para efeitos de parque de estacionamento do futuro
empreendimento a levar a efeito pelo seu proprietário, devendo ser cobrada, pela utilização do
espaço, a quantia mensal de dez mil escudos, actualizável de acordo com o índice de
inflacção, a qual reverterá para a Fundação José Relvas.
Foi ainda deliberado que a cedência do espaço seja feita pelo prazo de dois anos, renovável
por iguais períodos, salvo comunicação por qualquer das partes, mediante carta registada com
aviso de recepção, com pelo menos seis meses de antecedência.
Parque Municipal de Campismo de Alpiarça:
Ofício da Consultora Jurídica da Câmara, Dr.ª AMÉRICA CRAVO, datado de hoje, a dar
parecer sobre a situação existente com a empresa AUGA – Sociedade de Turismo e Lazer,
Limitada, com sede em Travessa da Patracola, número cento e vinte e três, em Alpiarça,
concessionária do Parque Municipal de Campismo de Alpiarça, conforme contrato celebrado
em dezoito de Abril de dois mil. Doc. n.º 8063. Proc. n.º O-47.
Deliberado, por unanimidade, levar o assunto à próxima reunião de Câmara, com o processo
completo.
ALIENAÇÃO DE BENS:
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VENDA DE LOTES DE TERRENO, SITUADOS NA ZONA DO SACADURA, EM
ALPIARÇA:
Deliberado, por unanimidade, proceder à venda dos lotes de terreno da Zona do Sacadura, em
Alpiarça, números um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze,
catorze, quinze, dezassete, dezoito, dezanove e vinte, a que se refere o loteamento aprovado
por deliberação de vinte e sete de Julho de dois mil, sendo a base de licitação de doze mil
escudos / metro quadrado e os lanços não inferiores a cem mil escudos.
Foi ainda deliberado, atendendo a que o valor da venda ultrapassa o previsto na alínea f) do
número um do artigo sessenta e quatro da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e
nove, de dezoito de Setembro, solicitar à Assembleia Municipal autorização para a alienação,
nos termos da alínea i) do número dois do artigo cinquenta e três do mesmo diploma.
INFORMAÇÕES:
Usou da palavra a vereadora ISABEL COELHO para propor a colaboração da Câmara
Municipal de Alpiarça na cerimónia a levar a efeito pela Escola EB 2/3 de José Relvas, de
Alpiarça, a propósito de entrega de prémios aos alunos que integram os "quadros de
excelência".
Deliberado, por unanimidade, colaborar na iniciativa à semelhança de anos anteriores.
Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da Câmara,
eram vinte e três 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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