EDITAL
Edital n.º: 40 /2018

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 15 de
dezembro de 2017 a reunião extraordinária desta Câmara Municipal, foram tomadas as seguintes
deliberações:
ASSUNTOS CONSTANTES DA ORDEM DO DIA:
1. GABINETE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
1.1 ISENÇÃO DE TAXAS DA SALA DE FORMAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL.
O elenco camarário tomou conhecimento e, nos termos do n.º 6 do art.º 7.º do Regulamento Geral de
Taxas Municipais, deliberou, por unanimidade, isentar a Associação de Produtores Florestais do Concelho de
Alvaiázere, do pagamento das taxas devidas pela utilização da sala de formação do Museu Municipal, no
valor total de 10,42€ (dez euros e quarenta e dois cêntimos), considerando este Órgão Executivo ser de
especial importância para a prossecução da atividade do requerente e, consequentemente, de interesse
público municipal, uma vez que o pagamento deste valor provoca prejuízo especial à referida Associação
para o desenvolvimento da atividade subjacente ao ato. ------------------------------------------------

2. UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS E URBANISMO
2.1 APROVAÇÃO DOS PROJETOS REFERENTES AO “COMPLEMENTO DA REDE DE SANEAMENTO
DO SUBSISTEMA DO BARROSO”, “COMPLEMENTO DA REDE DE SANEAMENTO DO SUBSISTEMA
DE VALE TÁBUAS” E “COMPLEMENTO DA REDE DE SANEAMENTO DO SUBSISTEMA DE
ALVAIÁZERE”.
O elenco camarário tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de execução
referentes ao «Complemento da rede de saneamento do subsistema do Barroso»; «Complemento da rede
de saneamento do subsistema de Vale Tábuas» e «Complemento da rede de saneamento do subsistema de
Alvaiázere», de acordo com a memória descritiva e justificativa, peças desenhadas, medições, documentos
diversos que contemplam a instrução da candidatura e orçamento, correspondendo estes a um valor
previsível de: 738.292,73€, 797.490,04€ e 70.634,49€, respetivamente, documentos estes devidamente
analisados por este Órgão. A GOP do corrente ano de 2017 que contempla estes projetos é a
03/002/2013/1333 – Remodelação/Ampliação da Rede de Saneamento Básico. Aquando da aprovação da
respetiva candidatura, deve ser efetuada a competente revisão ou alteração orçamental, dotando-se a GOP
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de 2018: 03/006/2013/133 – Remodelação/Ampliação da Rede de Saneamento Básico, do valor necessário
para se proceder à abertura destes procedimentos concursais. ----------------------------------------

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, 04/01/2018
A Presidente de Câmara,

Célia Margarida
Gomes Marques
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