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   Livro N.º 37 
 

      ACTA N.º  6/2010                 
        ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
        MUNICIPAL DE S. JOÃO DA PESQUEIRA, REALIZADA 
         EM 11 DE MARÇO DE 2010.     

 
 

 
 No dia onze de Março de dois mil e dez, nesta Vila de S. João da 
Pesqueira, no Salão Nobre dos Paços do Município, reuniu-se a Câmara 
Municipal sob a Presidência do Senhor José António Fontão Tulha, estando 
presentes os Senhores Vereadores Doutora Marcolina Adelaide Ferreira 
Sequeira, Vice-Presidente, João Manuel Mendes Oliveira, Nelson Augusto 
Castro e Doutor José Vítor Fernandes Sobral.__________________________________  
 
 

ABERTURA DA REUNIÃO:-_______________________________________________ 
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião eram quinze horas._____ 

 
 

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS:-______________________________________ 
Presente o resumo diário da Tesouraria, de ontem, no qual se verifica 

que o total das disponibilidades em dotações orçamentais é da importância 
de quarenta e sete mil novecentos e oitenta e quatro euros e quarenta e um 
cêntimos.___________________________________________________________________ 

 
 
85/CM/2010 – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:-__________ 
Foi patente a acta n.º 5/2010, da reunião ordinária realizada no dia 4 de 

Março, previamente distribuída a todos os membros, pelo que foi dispensada 
a sua leitura, a qual depois de aprovada, por unanimidade, foi assinada pelos 
membros presentes._________________________________________________________  
 
 
 H – POLÍCIA 
 
 H-10 – POSTURAS E REGULAMENTOS LOCAIS:-___________________________ 
 

86/CM/2010 – PROJECTO DE REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E 
COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS E RESPECTIVOS ANEXOS (TABELA DE TAXAS E 
FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA:-_______________________________ 

Presente o projecto de Regulamento de Liquidação e Cobrança de 
Taxas Municipais e respectivos anexos (Tabela de Taxas e Fundamentação 
Económico-Financeira), que aqui se dão por integralmente reproduzidos, 
ficando arquivados junto à pasta anexa ao presente livro de actas.___________ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à apreciação 
pública nos termos e para os efeitos do artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo.________________________________________________ 
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F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
F-4.3 – FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL:-_____________________ 

 
87/CM/2010 – APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES EM MINUTA:-___________ 
O Senhor Presidente apresentou uma proposta de aprovação em 

minuta das deliberações destinadas a ter eficácia externa, nos termos e para 
os efeitos previstos nos números três e quatro do artigo noventa e dois da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro.___________________________________________________________________ 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade.__________________________ 
 
 
ENCERRAMENTO:-Nada mais havendo a tratar na presente reunião, o 

Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos eram dezassete horas e 
trinta minutos. Para constar se lavrou a presente acta sob a responsabilidade 
do Chefe da Divisão Financeira, José Carlos Teixeira dos Santos, de acordo 
com a deliberação 32/CM/2010, tomada na reunião de quatro de Fevereiro 
de dois mil e dez, o qual assistiu ao desenrolar dos trabalhos, e que vai ser 
assinada pelo Senhor Presidente, Senhores Vereadores e por mim, Chefe de 
Divisão, servindo de Secretário, que a elaborei._______________________________ 

 
O Presidente,  

 
 

Os Vereadores, 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Secretário, 
    
 
 
 
 

 
 


