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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL, REALIZADA A TRÊS DE JUNHO DO 

ANO DE DOIS MIL E VINTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

I 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DE 26 DE MAIO DE 2020, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO 

 ---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião extraordinária do dia 26 de maio de 2020. ---  

2. BALANCETE 

 ---------Foi presente o balancete da tesouraria municipal, referente ao dia dois de junho de dois mil e vinte que acusava o 

seguinte saldo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------Operações orçamentais: trinta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete euros e 

trinta cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------Operações de tesouraria: três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta euros e trinta e um 

cêntimo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS UNIÕES DE FREGUESIAS 

 ---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos das disposições conjugadas da alínea k) do nº 1 do art.º 

25º e da alínea ccc) do nº 1 do art.º 33º com os art.º 116, 117 e 120º, todos do Anexo I da lei 75/2013, de 12 de setembro, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a celebração de contratos interadmninistrativos de delegação de 

competências municipais nos órgãos das Uniões de Freguesia, nos termos da minuta que integra a presente proposta, nos 

seguintes domínios de atuação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------a) Gestão e manutenção de Espaços Verdes; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------b) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; -------------------------------------------------------------------------  

 ---------c) Realização de pequenas reparações e a manutenção dos espaços envolventes nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------d) Realização de pequenas reparações e a manutenção dos espaços envolventes nas escolas básicas de 2º e 3º 

ciclos do ensino básico e escolas secundárias; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------e) Conservação e reparação, de vias, arruamentos e passeios; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------f) Inspeção de rotina e manutenção preventiva dos parques infantis; -------------------------------------------------------------------  

 ---------g) Gestão e manutenção corrente de Feiras e Mercados;  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------h) Dinamização da Comissão Social de Freguesia e participação na concretização das ações do Plano de 

Desenvolvimento Social.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4. LIGAÇÃO PEDONAL ENTRE A ESTAÇÃO DE METRO DE ESPOSADE AO LUGAR DAS CARVALHAS  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. PROPOSTA DE ESTABELECIMENTO DE ALINHAMENTOS E RECUOS NA RUA DE S. GENS, ENTRE 

A RUA MONTE DE S. GENS E A RUA ANTÓNIO PEDRO 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de 

estabelecimento de alinhamentos e recuos na Rua de S. Gens, entre a Rua Monte de S. Gens e a Rua António Pedro, nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------  

6. APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A EMPREITADA - MODERNIZAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - OBRAS DO SIZA EM LEÇA DA 

PALMEIRA - PISCINA DAS MARÉS 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção, aprovar a presente proposta. -------------------------------  

 -------- A abstenção pertenceu ao senhor Vereador Bruno Filipe Monteiro Pereira. ----------------------------------------------------------  

7. MINUTA DA PRESENTE ATA NOS TERMOS DO N.º 3 DO ART. 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 75/2013, 

DE 12 DE SETEMBRO 

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta os assuntos constantes desta ata, para efeitos de execução 

imediata, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

 


