ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALPIARÇA REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 1999 – NÚMERO QUARENTA E
QUATRO.--------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de mil novecentos e noventa e nove, nesta
vila de alpiarça, Edificio dos Paços do Municipio, sito na Rua José Relvas, número
trezentos e setenta e quatro e Sala de Reunião 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 Satrurnino Pinhão da Silva Coutinho, Vereadores.--------------A reunião foi aberta pelo senhor Presidente da Câmara, eram dezassete horas e trinta
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------ALINEAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------VENDA DE UM PRÉDIO SITO NA RUA MAESTRO VIRGÍLIO FORTUNADO
WENCESLAU, LOTE F-2, URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL (46 FOGOS), EM
ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Deu-se inicio à hasta pública para a venda do prédio em epígrafe, conforme previsto no
edital número vinte e dois-A/noventa e nove, publicitado em quatro do mês em curso.--Na praça apenas licitou a senhor HERCULANO PEREIRA CUSTÓDIO, com
residência na morada acima indicada, com um lanço de cem mil escudos, tendo o valor
da arrematação atingido o montante de quatro milhões e seiscentos mil escudos.---------Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido prédio pelo
preço de quatro milhões e seiscentos mil escudos, nas condições anteriormente
previstas.---------------------------------------------------------------------------------------------VENDA DE UM PRÉDIO SITO NA RUA MAESTRO VIRGÍLIO FORTUNADO
WENCESLAU, LOTE F-3, URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL (46 FOGOS), EM
ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Deu-se inicio à hasta pública para a venda do prédio em epígrafe, conforme previsto no
edital número vinte e quatro-B/noventa e nove, publicitado em quatro do mês em
curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------Na praça apenas licitou a senhor ANTÓNIO DUARTE GONÇALO CUNHA, com
residência na morada acima indicada, com um lanço de cem mil escudos, tendo o valor
da arrematação atingido o montante de quatro milhões e seiscentos mil escudos.---------Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido prédio pelo
preço de quatro milhões e seiscentos mil escudos, nas condições anteriormente
previstas.---------------------------------------------------------------------------------------------VENDA DE UM PRÉDIO SITO NA RUA MAESTRO VIRGÍLIO FORTUNADO
WENCESLAU, LOTE F-5, URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL (46 FOGOS), EM
ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Deu-se inicio à hasta pública para a venda do prédio em epígrafe, conforme previsto no
edital número vinte e quatro barra noventa e nove, publicitado em quatro do mês em
curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------Na praça apenas licitou a senhor JOÃO MANUEL DIAS TEODORO, com residência
na morada acima indicada, com um lanço de cem mil escudos, tendo o valor da
arrematação atingido o montante de quatro milhões e seiscentos mil escudos.------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido prédio pelo
preço de quatro milhões e seiscentos mil escudos, nas condições anteriormente
previstas.---------------------------------------------------------------------------------------------REPARAÇÃO, BENEFICAÇÃO DA CINTURA RODOVIÁRIA EM 1370/EM 13701, LIGAÇÃO FRADE DE CIMA-CASALINHO-EN 118:-----------------------------------Fax com referência zero dezanove barra SP barra noventa e nove da empresa JOÃO
CEREJO DOS SANTOS, com sede na Rua Engenheiro Monteiro da Conceição,

Corredoura; em Porto de Mós, a subemeter a aprovação desta Câmara o Orçamento
relativo aos trabalhos em epígrafe. Doc. 7382. Proc. n.º O-4-2.------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento relativamente a estas obras, no que
respeita a travessias para escoamento de águas da valetas, no valor de um milhão e
oitenta mil escudos. Quanto à suavização da rampa de acesso a garagem, na Rua Pedro
Soares, a obra será feita por administração directa. Relativamente à tubagem no
cruzamento, junto à Adega Cooperativa da Gouxa e a jusante do aqueduto no
entrocamento Frade de Cima/Casalinho, foi deliberado não apreciar o assunto por, de
momento, não estar em situação de se decidir.--------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Oficio de CARLOS MONTEIRO E FILHOS, LIMITADA, com sede em Santarém, a
informar que cedeu a reserva do lote de terreno número sessenta e oito, da Zona
industrial de Alpiarça, ao Senhor Engenheiro ANTÓNIO JOSÉ JACOB DA SILVA.
Doc. n.º6643. Proc. n.ºO-53.-----------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar o requerente que perde a reserva do lote, por
motivo de terem sido ultrapassados os prazos para a realização da escritura
respectivamente prevista.--------------------------------------------------------------------------Vários:------------------------------------------------------------------------------------------------Oficio número dois mil duzentos e sessenta e um de GOVERNO CIVIL DO DISTRITO
DE SANTARÉM, com sede no Largo do Carmo, em Santarém, a solicitar informação
sobre a actividade desenvolvida pela associação “PASSO PARA O FUTUROASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL” com sede na
Quinta da Várzea, em Alpiarça. Doc. n.º 6328. Proc. n.º A-8.--------------------------------Deliberado, por unanimidade, oficiar o Governo Civil informando que, estabelecidos
contactos com os respectivos organismos, ficamos a saber que o assunto se encontra
pendente da Direcção Geral da Acção Social à espera de parecer, e que a Câmara não
vai validar a situação serm que, a mesma, esteja completamente legalizada.---------------Oficio de LTE-ELECTRICIDADE DE LISBOA E VALE DO TEJO, SA-Centro de
Distribuição de Santarém, de quinze do mês em curso, a informar relativamente ao
pedido de instalação de ramal, na Rua das Pataias, Gouxaria, em Alpiarça, que o valor
do correspondente orçamento é de cento e quatro mil duzentos e quarenta e sete
escudos, incluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa de dezassete por cento.
Doc. n.º 7913. Proc. n.º E-6.-----------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento
apresentado.------------------------------------------------------------------------------------------PRESERVAÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS-CONSTITUIÇÃO DE
BRIGADAS DE SAPADORES FLORESTAIS:-----------------------------------------------Oficio-circular com a referência número duzentos e nove barra noventa e nove de
CNEFF-COMISSÃO NACIONAL ESPECIALIZADA DE FOGOS FLORESTAISDelegação de Coimbra, na Avenida Bissaya Barreto, número cinquenta e oito , primeiro
andar, a informar que a CEFF Municipal de Alpiarça pode apresentar candidatura à
constituição, com caracter provisório e expremental, de uma brigada de Sapadores
florestais.---------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conheimento. Foi deliberado, por unanimidade, apresentar uma candidatura
própria, na área da preservação da floresta contra incêndios com a criação de uma
brigada de uma brigada de sapadores florestais,a subsidiar pela CNEFF.------------------RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA-FOTOCOPIADORA
MODELO OFICIO 400:---------------------------------------------------------------------------Deliberado, por uanimidade, renovar o contracto de assistência técnica com a empresa
PAULUS CÓPIA-EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LIMITADA, com sede na
Rua Ateneu Comercial, lote número dois, rés-de-chão direito, em Santarém,
relativamente À fotocopiadora referida em epígrafe, a partir de um de Maio findo até
trinta de Abril do próximo ano. Doc. n.º 6091. A-11-1.---------------------------------------II ACAMPAMENTO FLUVIAL NO PATAÇÃO:---------------------------------------------

Pedido de NJA-NÚCLEO JOVEM DE ALPIARÇA, a solicitar, relativamente ao
assunto em epígrafe, que lhe seja passada uma declaração autorizando a utilização da
margem do Rio Tejo, nos dias dois, três e quatro do mês próximo.--------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar o pedido.----------------------------------------------ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL-NÚMERO QUATRO:-------------------------------------Presente a Alteração Orçamental em epígrafe que acusa uma receita de um mihão
escudos a equilibrar igual despesa.---------------------------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi

