ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA

EM

23

DE

DEZEMBRO

DE

2008

-

NÚMERO

VINTE

E

QUATRO:------------------------------------------------------------------------Aos vinte e três dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e oito, nesta
Vila de Alpiarça, Edifício dos Paços do Município, sito na Rua José Relvas,
número trezentos e setenta e quatro, no Auditório da Câmara Municipal,
compareceram os senhores: Vanda Cristina Lopes Nunes, Presidente da
Câmara Municipal de Alpiarça, Mário Fernando Atracado Pereira, José Carlos
Viegas Ferreirinha, Mário Manuel Pereira Peixinho e Luís Filipe Silva
Garrotes, Vereadores.-----------------------------------------------------------A reunião foi aberta pela Senhora Presidente da Câmara, eram dezassete
horas.----------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria
número duzentos e quarenta e três , datado de vinte e dois de Dezembro de
dois mil e oito, que acusa um saldo disponível de trezentos e vinte e seis mil
quinhentos e cinquenta e oito euros e cinquenta e sete cêntimos.-----------Foi

aprovada

por

unanimidade,

com

as

alterações

propostas

pelos

Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho, a acta da reunião de Câmara de
doze de Dezembro do ano dois mil e oito.-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------Não houve intervenções.--------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:-----------------------------------VÁRIOS:-------------------------------------------------------------------------- Núcleo de Amigos do Cicloturismo de Alpiarça – Agradecimento do apoio
logístico ao almoço/convívio de encerramento de época.---------------------Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------- Liga Portuguesa Contra o Cancro - Agradecimento do envolvimento da
Câmara Municipal de Alpiarça na angariação de fundos.----------------------Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------- Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência – Comissão Distrital de
Santarém - Solicitação de donativo--------------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com a atribuição de cinco euros,
para ajudar no tratamento, numa clínica em Cuba, do menino Carlos Manuel
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Mestre, de seis anos, que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Foi ainda
deliberado enviar o mesmo pedido a vinte entidades, a fim de não quebrar a
corrente de solidariedade.------------------------------------------------------- Instituto Português de Sangue, IP - Oficio resposta Apoio à Dádiva do
Sangue.--------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho procurou esclarecer alguns pontos relatados no
oficio recebido.------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade oficiar o Grupo de Dadores Benévolos de
Sangue de Alpiarça do teor deste ofício, para que se possam pronunciar no
que entenderem por conveniente.----------------------------------------------ÁGUAS:--------------------------------------------------------------------------- Maria Guilhermina Freitas Pedrosa B. Carneiro - Solicitação de pagamento
de ramal em seis prestações.---------------------------------------------------Deliberado por unanimidade solicitar informação prévia sobre o assunto e
conduzi-lo a uma próxima reunião de Câmara.--------------------------------LOTEAMENTOS:------------------------------------------------------------------ Amândio Bento Lopes e Outro – Aprovação final do Loteamento – Proç.º
4/2007 – Operação Urbanística de Loteamento – Alvará – Informação
Técnica nº 579/2008, de 03 de Dezembro de 2008.--------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o loteamento e emitir o respectivo
alvará.---------------------------------------------------------------------------RECURSOS HUMANOS:---------------------------------------------------------- Proposta nº 1 – P/2008 – Propõe a homologação pela Câmara da Acta de
reunião do júri para elaboração da lista de classificação final do concurso
interno de acesso limitado para provimento de uma vaga de Técnico
Superior de 1ª classe – Área de Recursos Humanos.-------------------------Deliberado por unanimidade homologar a decisão do júri, traduzida na
referida acta.--------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO Nº. 18
(ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara, de 16/12/08)--Deliberado por maioria com 2 abstenções dos Vereadores Mário Pereira e
Mário Peixinho, ratificar o despacho da Sra. Presidente da Câmara exarado
no documento em 16/12/2008.------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO Nº. 19 (ratificação do
despacho da Senhora Presidente da Câmara, de 16/12/08)------------------Deliberado por maioria com 2 abstenções dos Vereadores Mário Pereira e
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Mário Peixinho, ratificar o despacho da Sra. Presidente da Câmara exarado
no documento em 16/12/2008.-----------------------------------------------PERÍODO FORA DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------A Senhora Presidente da Câmara colocou à apreciação, dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, a votação ou não de um assunto que não
constava da Ordem do Dia, mas considerado de certa urgência, por se tratar
de um pedido de alargamento de horário para a noite da passagem de ano.Os Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho concordaram em apreciar o
assunto.--------------------------------------------------------------------------A empresa Good Hours,Lda, contribuinte nº 508744822, designada como
Bar sito na Rua António Granjo, nº 7 em Alpiarça, solicita alargamento de
horário até às 05:00horas para celebração da passagem de ano.------------Deliberado por maioria, com uma abstenção do Vereador Mário Peixinho,
concordar com o horário solicitado pelo requerente, até às 05:00horas,
excepcionalmente por se tratar de passagem de ano.-------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:------------------------------------Não houve intervenções.--------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pela Presidente da
Câmara, eram dezoito horas e quarenta minutos, da qual, para constar, se
lavrou a presente acta que foi aprovada em minuta para efeitos de
execução imediata.--------------------------------------------------------------E eu, Vera Cristina Saturnino Mateiro Garrotes, a exercer funções de
Secretária no Gabinete de Apoio à Presidência, da mesma Câmara, servindo
de Secretária, a redigi e assino.-------------------------------------------------
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