ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 1998
- REUNIÃO PÚBLICANo dia dezanove do mês de Junho do ano de mil novecentos e noventa e oito, 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 Luis Rosa do Céu, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça e Raul Arranzeiro
Figueiredo, Maria Alice Machacaz Paião Santos e Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva
Coutinho, Vereadores.
Foi justificada a falta do Vereador senhor José João Marques Pais.
A reunião foi aberta pelo senhor Presidente da Câmara, eram vinte e uma horas.
CONCURSO PÚBLICO:
EMPREITADA DE "BENEFICIAÇÃO DA EM 1370-LIGAÇÃO ALPIARÇA (ENI
18)/FRADE DE CIMA":
Atendendo a que não foram apresentadas reclamações pelos concorrentes da empreitada em
epígrafe, relativamente à deliberação tomada em reunião de três de Junho de mil novecentos e
noventa e oito, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a obra a JOÃO CEREJO DOS
SANTOS, empresário em nome individual, com estabelecimento na Rua Engenheiro
Monteiro da Conceição, lugar da Corredoura, freguesia de São João Batista, concelho de
Porto de Mós, pelo preço de vinte e cinco milhões seiscentos e sete mil duzentos e cinquenta
escudos), acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. Foi ainda
deliberado dar conhecimento desta resolução aos restantes concorrentes.
SUBSÍDIOS:
AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA MATERIAL ESCOLAR:
Proposta da Vereadora GABRIELA COUTINHO, datada de dezoito do mês em curso, para
atribuição de subsídios a alunos com necessidade de auxílio económico para aquisição de
material escolar, no montante de duzentos e sete mil e quatrocentos escudos, sendo divididos
pelo escalão A, no valor de três mil e cem escudos e pelo escalão B, no valor de dois mil e
seiscentos escudos.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.
PROPOSTAS PARA LOCAÇÃO FINANCEIRA-VIATURA USADA PARA A CÂMARA
MUNICIPAL:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento das propostas de locação financeira
apresentadas pelas empresas SOFIVENDA, LOCAPOR (duas alternativas) e BANCO
PORTUGUÊS DO ATLÂNTICO, para aquisição de uma viatura usada pelo sistema de
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leasing. Informou ainda que a proposta mais vantajosa para a Câmara era a da LOCAPOR,
sendo o montante de três milhões e quinhentos mil escudos, o prazo de pagamento de
quarenta e oito meses, o valor da primeira prestação de setenta e nove mil quinhentos e trinta
e dois escudos e as restantes prestações de igual quantia, o valor residual de setenta mil
escudos e o valor total da operação de três milhões oitocentos e oitenta e sete mil quinhentos e
trinta e seis escudos. Proc. n°. A-11/1.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta da empresa
supra mencionada, ou seja, a LOCAPOR, nas condições referidas.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL-NÚMERO CINCO:
Presente a Alteração Orçamental em epígrafe que acusa uma receita de quatro milhões de
escudos a equilibrar igual despesa.
Depois de apreciada e discutida, foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.
Não tendo comparecido qualquer munícipe para atender, foi a reunião encerrada pelo senhor
Presidente da Câmara, eram vinte e duas 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, Chefe de Repartição Administrativa e Financeira da
mesma Câmara, servindo de secretária, a redigi e assino.

