
 
 
 
 
 
 

 

UNICÍPIO DE ALVITO 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 

EDITAL N.º 47 
(Publicidade das deliberações, artº. 91 ada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01) 

 
oão Pa  Alvito, 

TRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 

L DE ALVITO  – 

O, 

NANCEIROS AOS CLUBES – ÉPOCA DESPORTIVA 

aços do Município de Alvito, 27 de Dezembro de 2005. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

/João Paulo Trindade/ 

 

M

º.da Lei nº.169/99, de 18/09, alter

J ulo de Almeida Lança Trindade, Presidente da Câmara Municipal de
torna público que em reunião ordinária desta realizada no dia  21 de Dezembro de 2005, 
foram tomadas as seguintes deliberações, destinadas a ter  eficácia externa: 
 
 
A
CONCELHO DE ALVITO – deliberado por unanimidade, conceder um subsídio como forma 
de apoio ao Jantar de Natal/2005, no valor de 350,00 €. O Sr. Vereador Dinis Pinto não 
participou na manifestação de vontade do órgão por impedimento legal;     
 

TRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAA
deliberado por unanimidade, conceder um subsídio como forma de apoio a um jantar de Natal 
dedicado a todos os atletas e familiares mais próximos, no valor de 350,00 €;     
 

ISTORIA DE UMA EDIFICAÇÃO SITA NO ADRO, N.º 9, EM ALVITV
PROPRIEDADE DE LUÍSA CARDEIRA GALINHA E OUTROS -  deliberado por 
unanimidade, tomar a posse administrativa do imóvel, a fim de proceder à demolição do 
mesmo, assim como ao despejo; 
 

TRIBUIÇÃO DE APOIOS FIA
2005/2006 -  deliberado por unanimidade, aprovar os valores constantes dos mapas em anexo 
à informação do técnico do desporto; 
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