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                MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 12 DE JULHO DE 2018 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 225/CM/2018 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 7 – 

Ratificação de Decisão do Senhor  Presidente 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

2. 226/CM/2018 – Proposta de alteração orçamental n.º 7 – ratificação do Senhor 

Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

3. 227/CM/2018 –  Projeto de arquitetura para reconstrução e ampliação de uns 

arrumos agrícolas.                                                                                                      

4. 228/CM/2018 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo com a 
informação 1293/2018/DPOAU. 

5. 229/CM/2018 – Projeto de arquitetura para ampliação de um anexo. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 
1294/2018/DPOAU. 

 

F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

6. 230/CM/2018 – Justificação de falta do Senhor Vice-Presidente José  Luís 

Cardoso Rodrigues. 

Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Vice-Presidente. 
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G – PATRIMÓNIO 

7. 231/CM/2018 – Cessão da exploração do bar e esplanada da piscina descoberta, 

no Complexo desportivo da Mata do Cabo – adjudicação – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

8. 232/CM/2018 – Cessão da Exploração do bar e esplanada da piscina descoberta, 

no Complexo Desportivo da Mata do Cabo – aprovação da minuta do contrato – 

ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

I – SECRETARIA 

9. 233/CM/2018 – Fixação do número e valor das bolsas de estudo de apoio social 

para o ano letivo de 2017/2018. 

Face ao exposto, foi presente uma proposta de atribuição de quinze bolsas de apoio social nos 
seguintes quantitativos: 
            Valor unitário mensal: - Escalão I - €100,00 (cem euros); 
                                                   Escalão II - €75,00 (setenta e cinco euros); 

                                                   Escalão III - € 50,00 (cinquenta euros) 
Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 

10. 234/CM/2018 – Fixação do número e valor das bolsas por mérito para o ano 

letivo de 2017/2018. 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 

11. 235/CM/2018 – Alteração ao regulamento municipal de atribuição de bolsas de 

estudo a alunos do ensino superior público. 

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 98.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º4/2015, de 7 de janeiro, dar inicio 
ao procedimento para alteração do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo 
a alunos do Ensino Superior, sendo que a publicação da iniciativa procedimental será efetuada 
no sítio institucional do Municipio, com vista a apresentar os seus contributos para a 
elaboração das alterações do mencionado Regulamento, devendo o contributo apresentado para 
a elaboração da alteração do Regulamento ser formalizado por escrito em requerimento 

dirigido ao Presidente da Câmara. 

    


