ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 25
DE JUNHO DE 2012 – NÚMERO 12/2012
Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e doze reuniu a Câmara
Municipal de Alpiarça em sessão ordinária no Auditório do edifício dos Paços do
Município. Compareceram Mário Fernando Atracado Pereira, Presidente da Câmara,
Carlos Jorge Pereira e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira, Vereadores.
O Presidente da Câmara deu início à reunião eram dezoito horas e quinze minutos.
Registou-se a ausência da Vereadora Sónia Sanfona e do Vereador João Pedro
Arraiolos, ausentes por motivo de férias.
MOVIMENTO DE FUNDOS
O resumo diário de Tesouraria de 25 de Junho de 2012 não foi entregue, tendo ficado o
compromisso de ser entregue aos vereadores no dia subsequente à data desta reunião.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Não foram colocadas questões, pelo que se passou imediatamente à Ordem do Dia.
ORDEM DO DIA
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
- Grupo Parlamentar do PCP – Projeto de Lei de alteração do Decreto-Lei nº 28/2003
de 12 de Novembro.
Deu-se conhecimento.
- Associação Roismatola Crew – Festa no Patacão.
Deu-se conhecimento.
- Município de Alpiarça – Proposta “OTL Verão 2012”.
Deliberado por unanimidade ratificar a aprovação da proposta “OTL Verão 2012”.
- Município de Alpiarça – Proposta “Férias Desportivas – Verão 2012”.
Deliberado por unanimidade ratificar a aprovação da proposta “Férias Desportivas –
Verão 2012”.
- Município de Alpiarça – Proposta de Atribuição de Subsídio para apoio à
participação das equipas de futebol juvenil do C. D. “Os Águias” nos Torneios “Copa
Foot 21” e 19º Aveiro Cup”.
O ponto foi retirado e remetido para a próxima reunião de Câmara.
- Município de Alpiarça – Proposta de atualização dos Valores da comparticipação
familiar da Componente de apoio à Família nos estabelecimentos de Educação Préescolar da Rede Pública do Município de Alpiarça.
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de atualização dos valores de
comparticipação familiar da Componente de apoio à Família nos estabelecimentos de
educação pré-escolar da Rede Pública do Município de Alpiarça.
- Município de Alpiarça – Proposta de Renovação da Avença de Prestação de Serviços
de Promotor Cultural – Emissão de parecer prévio.
Deliberado por maioria, com a abstenção da Vereadora Regina Ferreira, aprovar a
emissão de parecer prévio favorável para a renovação da avença de prestação de
serviços de promotor cultural.
- Município de Alpiarça – Proposta de Renovação de Avença de Prestação de Serviços
de Assessoria Jurídica – Emissão de parecer prévio.
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Deliberado por maioria, com a abstenção da Vereadora Regina Ferreira, aprovar a
emissão de parecer prévio favorável para a renovação da avença de prestação de
serviços de assessoria jurídica.
- Município de Alpiarça – Proposta para Emissão de Parecer Prévio vinculativo para
celebração de contrato de prestação de serviços de nadadores salvadores na época
balnear das piscinas municipais.
Deliberado por unanimidade aprovar a emissão de parecer prévio favorável para a
celebração de contrato de prestação de serviços de nadadores salvadores na época
balnear das piscinas municipais.
DIVISÃO DE OBRAS PLANEAMENTO E URBANISMO
- Processo de loteamento 1/2001 – Alvará de Loteamento nº 3/2005 – Obras de
Urbanização – Libertação de garantia bancária nº 044-43.010421-4 Montepio Geral –
Pedro Pereira Carlos, Lda.
Deliberado por unanimidade aprovar a libertação de garantia bancária, conforme
parecer técnico.
- Processo de Loteamento 9/2007 – Alvará de Loteamento nº 02/2008 – Obras de
Urbanização – Libertação de garantia bancária – AlmeirimFrades, Lda.
Deliberado por unanimidade aprovar a libertação de garantia bancária, conforme
parecer técnico.
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
- DMAF – Serviço de Contabilidade – Modificação ao Orçamento – Alteração nº
10/2012.
Deu-se conhecimento.
TAXAS E LICENÇAS
- Motoclube Charrua – Licença Especial de Ruído, Pedido de Isenção da taxa.
Deliberado por unanimidade ratificar a autorização de emissão de licença especial de
ruído e a decisão de autorizar a isenção da taxa de ruído.
- Nelson José Carvalho Ramos – Licença Especial de Ruído.
Deliberado por unanimidade autorizar a emissão de licença especial de ruído, na
condição da apresentação por parte dos proponentes de uma autorização da ARH TEJO
e de um termo de responsabilidade pela limpeza do espaço.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezanove
horas e quinze minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que foi
aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
E eu, Maria do Céu Augusto, a exercer funções de Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira, servindo de Secretária, a redigi e assino.
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