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                MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 04 DE OUTUBRO DE 2018 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 305/CM/2018 – Proposta de alteração às grandes opções do plano n.º 11 

– ratificação de decisão do Senhor Presidente.  

Presente a referida proposta de alteração às Grandes Opções do Plano e colocada à 

votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar. 

2. 306/CM/2018 – Proposta de alteração orçamental n.º 11 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade ratificar, tendo em consideração tendo em consideração 

as explicações referidas na deliberação anterior.  

 

C  – HABITAÇÃO E URBANISMO 

3. 307/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de um pavilhão. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1982/2018/DPOAU. 

4. 308/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de um pavilhão. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1983/2018/DPOAU. 

5. 309/CM/2018 – Liberação parcial de caução – aplicação do regime 

previsto no Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto – auto de vistoria. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

1692/2018/DPOAU. 

 

H – POLÍCIA  

6. 310/CM/2018 – Alteração ao regulamento municipal do comércio a 

retalho não sedentário exercido por feirantes e vendedores ambulantes.  

Deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 98.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, dar inicio ao 
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procedimento para alteração do Regulamento Municipal da Atividade de Comércio e 

Retalho não Sedentário exercido por feirantes e vendedores ambulantes, sendo que a 

publicitação da iniciativa procedimental será efetuada no sítio institucional do 

Municipio, devendo os interessados constituir-se como tal, no procedimento, no 

prazo 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do aviso, com vista a apresentar 

os seus contributos para a elaboração das alterações ao mencionado Regulamento ser 

formalizado por escrito em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara. 

 

 

J – CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 

7. 311/CM/2018 – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Castanheiro do Sul. 

Deliberado, por unanimidade, de acordo com a competência prevista o), do n.º 1, do 

artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, 

atribuir, à semelhança dos apoios atribuídos a outras comissões fabriqueiras para o 

mesmo efeito, um subsídio de 5.000,00€ (cinco mil euros), devendo o beneficiário 

apresentar previamente os comprovativos justificativos do investimento, 

designadamente as faturas correspondentes as trabalhos efetuados no restauro da 

Igreja Matriz de Castanheiro do Sul. 

 

L – SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA 

 

8. 312/CM/2018 – Proposta de adjudicação e aprovação da minuta do 

contrato – fornecimento e implementação de 8 ilhas ecológicas na vila 

de S. João da Pesqueira. 

 

9. 313/CM/2018 -  Adjudicação. 

 

Deliberado, por unanimidade, adjudicar por ajuste direto o Fornecimento e 

Implementação de 8 Ilhas Ecológicas na Vila de S. João da Pesqueira. 

 

 

10. 314/CM/2018 – Aprovação da minuta do contrato. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

    


