
171

Livro N.º 41

ACTA N.º 20/2014
ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE S. JOÃO DA PESQUEIRA, REALIZADA
EM 15 DE SETEMBRO DE 2014.

No dia quinze de Setembro de dois mil e catorze, 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 Doutores Manuel António Natário Cordeiro,
José Vítor Fernandes Sobral, Vice-Presidente, José Luís Cardoso Rodrigues e
Delfina Sofia Andrade dos Santos Tavares.____________________________________

ABERTURA DA REUNIÃO:-_______________________________________________
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião eram dezassete horas e

quarenta e cinco minutos.___________________________________________________

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS:-______________________________________
Presente o resumo diário da Tesouraria, de 12 do corrente mês, no qual

se verifica que o total das disponibilidades em dotações orçamentais é da
importância de sessenta e seis mil quinhentos e setenta e três euros e
cinquenta e quatro cêntimos.________________________________________________

266/CM/2014 – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:-_________
Foi patente a acta n.º 19/2013, da reunião ordinária realizada no dia 11

de Setembro, previamente distribuída a todos os membros, pelo que foi
dispensada a sua leitura, a qual depois de aprovada, por unanimidade, foi
assinada por todos os membros._____________________________________________

H – POLÍCIA

H-10 – POSTURAS E REGULAMENTOS:-___________________________________

267/CM/2014 – PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO E
FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO EMPRESARIAL:-_________________________

Presente a proposta de Regulamento Municipal de Apoio e
Financiamento ao Associativismo Empresarial, que aqui se dá por
integralmente reproduzida, ficando arquivada junto à pasta anexa ao
presente livro de actas, após apreciação pública do respectivo projecto,
publicitado, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento
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Administrativo, através do edital camarário n.º 33/2014, de 1 de Agosto, e da
publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 12 de Agosto de 2014._

Na sequência da deliberação 214/CM/2014, tomada na reunião de 31
de Julho de 2014, e após apreciação pública do projecto de Regulamento
Municipal de Publicidade, durante a qual não se verificou a apresentação de
qualquer sugestão de alteração, foi deliberado, por unanimidade, submeter o
mesmo na sua forma originária, sob a forma de proposta, à aprovação da
Assembleia Municipal._______________________________________________________

Os Senhores Vereadores Doutores Manuel António Natário Cordeiro e
José Luís Cardoso Rodrigues votaram favoravelmente a presente proposta de
regulamento, reiterando os termos do esclarecimento do seu sentido de voto
apresentado aquando da aprovação do respectivo projecto na reunião
ordinária de trinta e um de Julho do corrente ano.____________________________

268/CM/2014 – PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUÍÇÃO
DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO:-______________

Presente a proposta de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas
de Estudo a Alunos do Ensino Superior Público, que aqui se dá por
integralmente reproduzida, ficando arquivada junto à pasta anexa ao
presente livro de actas, após apreciação pública do respectivo projecto,
publicitado, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento
Administrativo, através do edital camarário n.º 33/2014, de 1 de Agosto, e da
publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 11 de Agosto de 2014._

Na sequência da deliberação 215/CM/2014, tomada na reunião de 31
de Julho de 2014, e após a alteração do projecto de regulamento em função
das sugestões apresentadas, foi deliberado, por unanimidade, submeter a
proposta de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a
Alunos do Ensino Superior Público à aprovação da Assembleia Municipal.______

F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

F-4.3 – FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL:-_____________________

269/CM/2014 – 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 n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 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 dezoito horas e vinte
minutos. Para constar se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do
Coordenador Técnico, Francisco José Pinto, de acordo com a deliberação
52/CM/2014, tomada na reunião de treze de Fevereiro de dois mil e catorze, o
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qual assistiu ao desenrolar dos trabalhos, e que vai ser assinada pelo Senhor
Presidente, Senhores Vereadores e por mim, Coordenador Técnico, servindo
de Secretário, que a elaborei.________________________________________________

O Presidente,

Os Vereadores,

O Secretário,


