CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA

EDITAL N.º 95/2015
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 18 DE
DEZEMBRO DE 2015
---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 24ª
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, que teve lugar no dia 18 de Dezembro de 2015. ------------ANTES DA ORDEM DO DIA
Ata n.º 15/2014 - reunião realizada 22.08.2014; Ata n.º 16/2014 - reunião realizada 10.09.2014;
Ata n.º 17/2014 - reunião realizada 19.09.2014; Ata n.º 18/2014 - reunião realizada 10.10.2014;
Ata n.º 19/2014 - reunião realizada 23.10.2014; Ata n.º 20/2014 - reunião realizada 31.10.2014;
Ata n.º 21/2014 - reunião realizada 14.11.2014; Ata n.º 22/2014 - reunião realizada 28.11.2014;
Ata n.º 23/2014 - reunião realizada 10.12.2014; Ata n.º 24/2014 - reunião realizada 19.12.2014;
Ata n.º 1/2015 – reunião realizada 09.01.2015; Ata n.º 20/2015 - reunião realizada 30.10.2015;
Ata n.º 21/2015 - reunião realizada 06.11.2015--------------------------------------------------------------------As atas foram retiradas para serem apreciadas na reunião de Câmara da primeira sexta feira de
Janeiro de 2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES DA ORDEM DO DIA
---Ponto 1 - Minuta de Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na
área da Reabilitação Urbana dos Municípios associados na CIMLT. Modificação ao Contrato
Interadministrativo - CIMLT - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal aprovou por maioria, com a abstenção do Vereador
Francisco Cunha, que fez declaração de voto.-------------------------------------------------------------------------Remeter à Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Proposta de Aprovação de Aditamento ao Protocolo de Utilização de Sala no Edifício da
Câmara Municipal de Alpiarça, sito no Frade de Baixo e Aprovação de Minuta.---------------------------Município de Alpiarça - Proposta n.º 32/2015/VJPA.--------------------------------------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos propostos do
GAP/ACF

1

Aditamento no presente Protocolo de utilização.------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Emissão de parecer prévio vinculativo para a celebração de contrato de aquisição de
serviços especializados na área de geografia, na modalidade de avença.-----------------------------------Município de Alpiarça - Proposta n.º 33/2015/VJPA.--------------------------------------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos propostos.-------Ponto 4 - Emissão de parecer prévio vinculativo para a celebração de contrato de aquisição de
serviços de acção social na modalidade de avença.---------------------------------------------------------------Município de Alpiarça - Proposta n.º 34/2015/VJPA.--------------------------------------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos propostos.-------Ponto 5 - Apreciação e votação de Processo Disciplinar - Município de Alpiarça - Gabinete Jurídico
Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, retirar o ponto, para ser
solicitado parecer à CCDR, DGAL, e ANMP, sobre a legitimidade, ou não, da participação dos visados
na discussão do procedimento disciplinar, e sobre o eventual tratamento deste assunto em reunião
pública. Este esclarecimento deverá ser feito com carácter de urgência.---------------------------------------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--------------------------------

Alpiarça, 21 de dezembro de 2015

Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça
Mário Fernando A. Pereira
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