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coMUNrcAçÃo oe DELTBERAçÖES.
Exmo Senhor,

Pelo presente comunica-se

a V.Ex.r as deliberaçöes tomadas por este Órgäo

Dellberatlvo, ne sue sessåo extraordinária de 24 de novembro da2017, a eaber:
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Relatórlo Tdme$ral de Execuçåo do PAEL,
refercnte a marco2017
Relatórlo Semestralde Execugåo do Plano de
Saneamento Flnancelro, rsfercnte a junho

A AML tomou oonheclmento
A AML tomou conheclmento

2017
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5.¡ Revlsäo às Grandes Opçöes do Plano de Aprovada proposta, por maioria, com 1E
votos e favore 11 abstenoôes.
2017
Aprovada proposta, por malorla, com îE
7.r Revlsåo ao Orcamento de 2017
votos e fanore 11 absienoöes.
Delegação de competônola no Presldente da Aprovada proposta, por maloria, com 19
favor; voto contre
assungåo de votos
Câmara pere autorlzar
comommlssos olurlanuals
abstenoöes.
Aprcvada proposla, por malorla, com 27
Langamento da Denama pere o Ano de 2018
votos a favor e 2 abstencöes
Flxagåo do lmposto Munlcipal sobre lmóveis Apmvada prcposta, por malorla, com 26
votos a fanore 1 voto contra
0MD - Llquldacåo 2ol8asosto de 2017
Pañlclpaçåo Varlável do IRS pera o Ano de Apmvada proposta, por malorla, com 27
votos a fano¡: 1 voto contra e I abstenoäo
201E
Petlltlo tle lsengåo da texa do lnumegão,
aprcsentado pela Agêncla Funerllrla Veloso, Aprovada prcposta, por unanlmldade.
Lde. rulatlvamente à lnumacäo de SaúlAlves
assungão dos
Autorlzagäo
oompmmlssos plurlanuals, no âmblto de Aprovada proposta, por maloria, com 17
Eflciônda votos a favore 12 abstengöes
Contrato
Celebraçåo
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assungåo dos
compromlssos plurlanuals, no âmblto da Aprwada proposta, por maloria, com 19
Adenda ao Protocolo celebrado com a votos a favor e 09 abstengöes
Assoclacåo JuvenllTå a Morer
assunçåo dos
Autorlzagåo
compromlssos plurlanuals, no âmbito da Apmvada prcposta, por malorla, com 28
Empreltada: *Requallflcagåo e Ampliaçåo da
votos a favor e 01 abstengåo
Autorlzagåo
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Esoola Báslca

do

Mmelro', face

à

oronooaoåo do orazo oara execucåo da obre

Formato A 4

para assúnção ' dos
plurianuais,'
compromissos
no: âmbito da
substituiçäo' de cobertura ' em ÈC¡fic¡os
Aprovada proposta, por unanimidade.
Municipais de Habitaçåo r Social ! 'Bairros
Sociais de São Francisco de Assis em Casal
Novo e Ladeirinha em Reguenqo Grande
RetificaÇãorda' Propodta no 07, associada. ao
Processo dê Desafetaçåo do Domínio Público
Municipal para o Domínio Privado Municipal
proposta, por maioria,,,qom 28
de uma Farcela de teneno com a área de Aprovada
votos a favore 01 absfqnçâo
735,00 ffi', conespondente ao troço do
caminho no sítío do Casal Tadete ou Somas
Autorização
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ELFIçoEj

ELEITOS
Efètivo

'Eleição''de um,presidente de junta/união de

freguesias
Xv

ou seu substituto

(também

presidente cle jünta/união de freguèsias), para 1 - Pedro Manuel 1 - Zlta Maria Leitåo
representação das freguesias do Município da Marques Margarido
S¡lva
Lourinhã no XXlll Gongresso da ANMP
Efetivos

I - António Alberto
Eleiçäo de quatro (4):mentbros da Assembleia

Municipal, que integrarão a Assembleia
lntermunicipaldoOeste(OesteClM) ;

2-

de Carvalho Santos;

Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de

Azevedo Sampaio;
3 - José Manuel Dias Custódio;
4 - Pedro Alexandre S. Dias Ferreira

Com os melhores curnprimentos,
Municipal,
(António

Santos)

