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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 281/CM/2017 – Comunicação das celebrações e renovações de contratos 

de aquisição de serviços – artigo 49.º da LOE-2017. 

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. 

2. 282/CM/2017 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º14 

– 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. 

3. 283/CM/2017 – Proposta de alteração orçamental n.º14 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

Presente a referida proposta de alteração Orçamental e colocada à votação, foi 

deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

4. 284/CM/2017 – Projeto de arquitetura para reconstrução de uns 

arrumos.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1408/2017/DOPSU. 

 

5. 285/CM/2017 – Queixa de insalubridade – Auto de vistoria.  Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com o proposto no 

auto de vistoria, de acordo com a informação 1480/2017/DOPSU. 

   

G – PATRIMÓNIO 
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6. 286/CM/2017 – Taxa de saneamento – pedido de restituição. Deliberado, por unanimidade, deferir. 

7. 287/CM/2017 – Concurso público internacional para aquisição de 

energia elétrica em média tensão e baixa tensão especial e iluminação 

pública, para o ano de 2018. 

Concurso público internacional para aquisição de energia elétrica em média tensão e 

baixa tensão especial e iluminação pública, para o ano de 2018. 

 

J – CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 

8. 288/CM/2017 – Protocolo entre o Municipio de S. João da Pesqueira e a 

Associação de fraternidade e solidariedade social de Riodades. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

9. 289/CM/2017 – Protocolo entre o Municipio de S. João da Pesqueira e o 

Centro Social e Paroquial de Castanheiro do Sul. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

    


