EDITAL
Edital n.º: 1402 /2017

Célia Margarida Gomes Marques, Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, nos termos do n.º 1 do
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, faz público que, tendo-se realizado no dia 20 de
fevereiro de 2017 a reunião ordinária desta Câmara Municipal, foram tomadas as seguintes deliberações:
ASSUNTOS CONSTANTES DA ORDEM DO DIA:
4 - PRESIDÊNCIA
4.1 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E GESTÃO DA LOJA DO CIDADÃO DE
ALVAIÁZERE;
O elenco camarário deliberou por maioria, com a abstenção da Sr.ª Vereadora Teodora Cardo e um voto
contra do Sr. Vereador Nelson Silva:-----------------------------------------------------------------------1-Revogar a aprovação da minuta do Protocolo de Colaboração para a Instalação e Gestão da Loja do
Cidadão de Alvaiázere, deliberação tomada na reunião do órgão executivo do dia 07 de dezembro de 2016;
2-Aprovar a nova minuta do Protocolo de Colaboração para a Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de
Alvaiázere, concordando com os seus termos; -----------------------------------------------------------3-Delegar poderes de representação à Sra. Presidente da Câmara Municipal, para outorga do referido
protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 ASSINATURA DE PETIÇÃO A FAVOR DA ABERTURA DA BASE AÉREA N.º 5 DE MONTE REAL À
AVIAÇÃO CIVIL;
O elenco camarário tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Nelson
Silva: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Subscrever a presente petição, conferindo poderes de representação à Senhora Presidente da Câmara
Municipal – Célia Marques; ----------------------------------------------------------------------------------2. Mandar divulgar a petição pelos contactos institucionais do Município, de forma a contribuir para o
crescente número de apoiantes desta causa.-------------------------------------------------------------4.3 DIA DA MULHER - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ACREDEM;
O elenco camarário tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:----------------------------1. A cedência dos bens materiais à ACREDEM, devendo o gás dos aquecedores ser garantido por esta
Associação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------2. O apoio financeiro de €350,00, tendo em conta que o valor é de ordem de grandeza semelhante ao do
ano transato, devendo onerar a classificação 0102/06020305 e GOP 02/004/2017/5022, com o cabimento
sequencial n.º 13190. ----------------------------------------------------------------------------------------6- UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS E URBANISMO
6.1 PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA AS AÇÕES DE (RE)ARBORIZAÇÃO DE FERNANDO
JESUS ABREU;
O elenco camarário tomou conhecimento e, sendo cumprido integralmente a Resolução do Conselho de
Ministros nº 179/97, de 27 de outubro, o Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho e o Decreto-Lei nº
124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro, assim
como, o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 166/2008 de agosto alterado e republicado pelo
Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 96/2013, de 19 de julho, nos
termos da informação técnica prestada, deliberou, por unanimidade, concordar com o projeto apresentado,
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emitindo parecer favorável. ---------------------------------------------------------------------------------6.2 ANTE - PROJETO DA LOJA DO CIDADÃO DE ALVAIÁZERE;
O elenco camarário tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com a abstenção da Senhora Vereadora
Teodora Cardo e o voto contra do Sr. Nelson Silva, aprovar o anteprojeto de execução da “Loja do Cidadão
– Edifício do Tribunal Judicial de Alvaiázere”, nos termos legais. --------------------------------------7- UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
7.1 PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GOP´S;
O elenco camarário tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores
Vereadores Teodora Cardo e Nelson Silva: ---------------------------------------------------------------1. Aprovar a 1.ª Revisão Orçamental, a qual contempla, reforços e diminuições num valor total de
570.000€; ------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Submeter a presente revisão orçamental à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, na sua
próxima Sessão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, da
alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, conjugado com o art.º
12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. ------------------------------------------------------

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos do costume.

Município de Alvaiázere, 23/02/2017
A Presidente de Câmara,

Célia Margarida
Gomes Marques
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