CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
EDITAL N.º 83/2017
MANDATO 2017 - 2021
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 23 DE
NOVEMBRO DE 2017
---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 03/2017 da Câmara Municipal realizada no dia 23 de Novembro de 2017 foram as
seguintes:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Designação Fiscal Único da AR - Águas do Ribatejo, EM, S.A.--------------------------------------Águas do Ribatejo----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remeter à Assembleia Municipal.-Ponto 2 - Proposta de aprovação do inicio do procedimento de elaboração do "Regulamento
Interno de Utilização dos recursos e Serviços de Informação".-------------------------------------------------Câmara Municipal de Alpiarça------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------------------Ponto 3 - Proposta de emissão autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos
plurianuais pela Câmara Municipal, no âmbito da Lei dos Compromissos.----------------------------------Câmara Municipal de Alpiarça------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remeter à Assembleia Municipal.-Ponto 4 - Taxas de imposto de imóveis (IMI) para o ano de 2017 a liquidar em 2018 - artigo 112º do
DL 287/2003, de 12 de Novembro, na redação atualizada.------------------------------------------------------Câmara Municipal de Alpiarça------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por maioria, com duas abstenções dos Vereadores Sónia Sanfona e António
Moreira, aprovar a presente proposta e Remeter à A.M.--------------------------------------------------------Ponto 5 - Taxa de derrama do ano de 2017 para cobrança em 2018------------------------------------------Câmara Municipal de Alpiarça------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remeter à Assembleia Municipal.
Ponto 6 - Taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) - valor percentual para o ano de 2018 GAP/ACF
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Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na redação atualizada - Lei das comunicações eletrónicas.-----Câmara Municipal de Alpiarça------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remeter à Assembleia Municipal.-Ponto 7 - Percentagem da participação variável no IRS - ano de 2018, art,º 26º da Lei das Finanças
locais - lei 73/2013, de 3 de setembro, na redação atualizada.-----------------------------------------------Câmara Municipal de Alpiarça------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remeter à Assembleia Municipal.-Ponto 8 - Operação de destaque n.º 2/2017------------------------------------------------------------------------Informação n. º 254/2017 de 10 de novembro do Gabinete Técnico de Obras----------------------------Requerente: João Paulo Teixeira----------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, emitir certidão constando o ponto n.º 11, inscrito no parecer
técnico e jurídico que a seguir transcrevo:--------------------------------------------------------------------------"11 - Por essa razão entendemos que deve ser advertido o particular, até para salvaguardar a
posição da autarquia, que deverá promover o registo da servidão o que pode fazer com uma
escritura pública de constituição da servidão ou aproveitando a escritura de compra e venda da
parcela que agora se quer destacar, aproveitando-a para constituir formalmente a servidão e, com
isso, proceder ao seu registo."------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 9 - Interesse Público Municipal --------------------------------------------------------------------------------Informação n.º 138/2017 de 14 de junho do Serviço Técnico de obras--------------------------------------Requerente: Pecuária na Quinta da Goucha-------------------------------------------------------------------------Retirado----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 10 - Determinação do estado de conservação de edifícios---------------------------------------------Informação n.º 5/2017 de Joana Eusébio, de 17 nov 2017------------------------------------------------------Requerente: Carlos Alexandre da Costa Fróis Rodrigues---------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, emitir a certidão, de acordo com a informação técnica, de acordo
com a ficha da NRAU - Novo regime de Arrendamento Urbano e de acordo com o modelo de
"informação técnica" da CIMLT.----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 11 - Determinação do estado de conservação de edifícios---------------------------------------------Informação n.º 6/2017 de Joana Eusébio, de 17 nov 2017------------------------------------------------------Requerente: Hugo Filipe Gameiro Martins Nunes-----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, emitir a certidão, de acordo com a informação técnica, de acordo
com a ficha da NRAU - Novo regime de Arrendamento Urbano e de acordo com o modelo de
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"informação técnica" da CIMLT.----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 12 - Determinação do estado de conservação de edifícios---------------------------------------------Informação n.º 7/2017 de Joana Eusébio, de 17 nov 2017------------------------------------------------------Requerente: Cláudio Cristóvão Jorge e Ricardo Cristóvão Jorge------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, emitir a certidão, de acordo com a informação técnica, de acordo
com a ficha da NRAU - Novo regime de Arrendamento Urbano e de acordo com o modelo de
"informação técnica" da CIMLT.----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 13 - Licença especial de ruído com inicio a 02/12/2017 e termo a 03/12/2017, das 21h30 às
03h, para um evento de karaoke a realizar na Av.ª Carlos Relvas, n.º 43 em Alpiarça.--------------------Requerente: Cafetaria O Nosso Cantinho----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade emitir a licença de ruído com o termo da atividade a terminar às
02h manhã.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 14 - Licença especial de ruído com inicio a 02/12/2017 e termo a 03/12/2017, das 10h às
02h, para um evento de solidariedade a realizar no Largo da Feira, em Alpiarça.-------------------------Requerente: Moto Clube Charrua--------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade emitir a licença de ruído, de acordo com o solicitado.-------------------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, 27 de Novembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça
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