MUNICÍPIO DE ALPIARÇA
EDITAL N.º 53/2019

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 31
DE JULHO DE 2019
---Mário Fernando Atracado Pereira, Presidente da Câmara Municipal, faz saber, em cumprimento
do disposto no n.º 1 do artigo 56º da lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, as deliberações da
reunião n.º 14/2019 da Câmara Municipal, realizada no dia 31 de Julho de 2019, que foram as
seguintes:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do Dia:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Ata para apreciação e votação.---------------------------------------------------------------------------Proposta de Ata n.º 13/2019 - Reunião realizada no dia 12/07/2019.----------------------------------------Deliberação: aprovado por unanimidade, A Sr. Vereadora Sónia Sanfona não participou na votação
por não ter estado presente na reunião.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Minuta de Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Alpiarça e a
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, para a criação da Equipa Móvel de Apoio à Vítima da
Lezíria do Tejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para deliberação: Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Afetação ao domínio público de uma parcela de terreno com a área de 350 m2, sita na
Rua Eng.ª Francisco António Vasconcelos Casqueiro, Casalinho, Alpiarça, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob a descrição 8182/20101222, para execução de
um parque de estacionamento público.-----------------------------------------------------------------------------Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente Informação: A proposta foi aprovada por
unanimidade nos termos da informação interna dos serviços. Foi ainda deliberado submeter a
proposta à Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Proposta de Apoio Financeiro à Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal.-----Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente Informação: A proposta foi aprovada por
unanimidade, atribuindo-se um apoio de 285,00€.----------------------------------------------------------------
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Ponto 5 – – Concessão de Alvará nº 14/2019 – Processo nº 2019/900.10.002.02/3, para
realização de um evento de Ciclismo.--------------------------------------------------------------------------------Para Ratificação: Aprovado por unanimidade-----------------------------------------------------------------------Ponto 6 – – Licença Especial de Ruído, com inicio às 21,30 h do dia 03/08/2019 e termo às 02,00
h do dia 04/08/2019, para realização do evento “Há Festa na Minha Rua”, a realizar na Rua 25 de
Abril, junto à Associação Cultural Desportiva, no Frade de Cima, em Alpiarça; com início às 21,30
h do dia 17/08/2019 e termo às 02,00 h do dia 18/08/2019, para realização do evento “Há Festa
Minha Rua”, a realizar na Rua Jacinto dos Mártires Falcão, junto ao Supermercado José Rosa, em
Alpiarça e com inicio às 21,30 h do dia 24/08/2019 e termo às 02,00 h do dia 25/08/2019, para
realização do evento “Há Festa na Minha Rua”, a realizar na Rua Conselheiro Figueiredo Leal,
junto à Pastelaria das Faias, em Alpiarça.---------------------------------------------------------------------------Solicita isenção de taxas.------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: O ponto foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------Ponto 7 – – Proposta Referente ao Projeto de Revisão Extraordinária Intercalar da Trajetória
Tarifária do Contrato de Gestão Delegada Outorgado pela RESIURB e pela Ecolezíria e ao
Procedimento de Autorização de Despesa e de Compromisso Plurianual.--------------------------------Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta: A proposta foi aprovada por
maioria com a abstenção dos Sr. Vereadores do PS. Foi ainda deliberado remeter a proposta a
Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 – – Proposta de Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água.---------------Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta: A proposta foi aprovada por
unanimidade. Foi ainda deliberado remeter a proposta a Assembleia Municipal.------------------------Ponto 9 – – Proposta de Regulamento do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas.---Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta: A proposta foi aprovada por
unanimidade. Foi ainda deliberado remeter a proposta a Assembleia Municipal.---------------------------Para geral conhecimento, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados
nos lugares públicos do costume e publicado no site da Câmara Municipal--------------------------------O Presidente da Câmara
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