CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA

EDITAL N.º 02/2015
I REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CORRENTE ANO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA DE
09 DE JANEIRO DE 2015 - MANDATO 2013 – 2017
---Mário Fernando A. Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, torna público, de acordo com as
disposições legais aplicáveis, que na I reunião ordinária do corrente ano deste Órgão Autárquico no dia 09
de Janeiro de 2015, foram tomadas as seguintes deliberações:------------------------------------------------------------1 - Parecer do Conselho Municipal de Segurança - Conselho Municipal de Segurança/ Tomou-se

conhecimento;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Agradecimento pela cedência do Polo Enoturístico - Fundação José Relvas/ Tomou-se conhecimento;---3 - Moção contra o processo de Municipalização das Escolas, enviado pela Câmara de Salvaterra de Magos Câmara Municipal de Salvaterra de Magos/Tomou-se conhecimento;------------------------------------------------4 - Moção - Recusa do Processo em curso de Municipalização da Educação e de outras competências do
Estado em matérias de Saúde , Segurança Social e Cultura. - Moção – Sr. Presidente da Câmara/ Aprovado

por unanimidade com as alterações propostas e enviar para todas as entidades nomeadas na
Moção-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 - Constituição de Fundo de Maneio para o ano de 2015, no montante global de 2.000,00€ para fazer face
às despesas urgentes e inadiáveis. - Informação interna n.º 1/2015/DMAF/Aprovado por maioria com

abstenção do Vereador Pedro Gaspar (PS);-------------------------------------------------------------------------------6 - Normas de Participação no Corso Carnavalesco de 2015 - Proposta n.º 1/2015/VCP/; Aprovado por

maioria com abstenção do Vereador Pedro Gaspar (PS);-------------------------------------------------------------7 - Atribuição de subsídio no valor de 5.300€ à Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro, para o
Corso Carnavalesco de 2015. - Informação interna n.º 1/2015 – Gabinete de Cultura/ ; Aprovado por

maioria com voto contra e declaração de voto vencido do Vereador Pedro Gaspar, (PS) -----------------8 - Solicitação da alteração da licença de operação de loteamento n.º 4/1999, referente ao alvará de
loteamento 8/2001, sito na Rua 25 de Abril, em Casalinho/; Aprovado por unanimidade-----------------------

9 - Solicitação da alteração da licença de operação de loteamento n.º 3/1993, referente ao alvará de
loteamento 3/1993, sito na Rua Manuel Paciência Gaspar/;Aprovado por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, aos 12 de Janeiro de 2015
O Presidente da Câmara Municipal

(Mário Fernando A. Pereira)

