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REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 

 

DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA 

 

 ------ Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a Câmara, por unanimidade e em votação nominal, aprovou em 

minuta todas as deliberações integradas no Título I – Ordem do Dia. ------------------  

 

 

 

------------------------------------------------------I ---------------------------------------------------------------- 

 ------- ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

(AUTARQUIAS) 

 ------- REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL – PROPOSTA - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO --  

 ------- Foi presente uma proposta do Sr. Presidente, datada de 20 de outubro de 2021, relativa 

ao assunto referenciado em epígrafe, a qual, dada a sua relativa extensão, nesta ata se dá por 

integralmente reproduzida, junto a ela ficando arquivada (com a referência de MGD de 

documento interno n.º 9585/21). --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou 

aprovar a mencionada proposta, com a seguinte alteração: ---------------------------------------- 

 -------  - O n.º 2 do artigo 1.º passa a ter a redação: “As reuniões ordinárias têm lugar à 

segunda e quarta Segundas-Feiras de cada mês, iniciando-se às 09,30 horas.” -------------- 

 ------- Mais ficou deliberado, por unanimidade em votação nominal, incumbir as Sras. 

Vereadoras Inês Silva e Liliana Vitorino de apresentarem, no futuro, nova proposta de 

regimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(AUTARQUIAS) 

 ------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – 

PROPOSTA - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO ----------------------------------------------------------------------  
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 ------- Foi presente uma proposta do Sr. Presidente, datada de 20 de outubro de 2021, relativa 

ao assunto referenciado em epígrafe, a qual, dada a sua relativa extensão, nesta ata se dá por 

integralmente reproduzida, junto a ela ficando arquivada (com a referência de MGD de 

documento interno n.º 9586/21). --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou 

aprovar a mencionada proposta, com a seguinte retificação: --------------------------------------- 

 -------  - Onde se lê “Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados 

nocivos § - art. 33.º, n.º 1, alínea k)” deve ler-se “Deliberar sobre a deambulação e extinção 

de animais considerados nocivos § - art. 33.º, n.º 1, alínea jj)”. ------------------------------------ 

 

(AUTARQUIAS) 

 ------- NÚMERO DE VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO – PROPOSTA – 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Foi presente uma proposta do Sr. Presidente, datada de 20 de outubro de 2021, relativa 

ao assunto referenciado em epígrafe, a qual, dada a sua relativa extensão, nesta ata se dá por 

integralmente reproduzida, junto a ela ficando arquivada (com a referência de MGD de 

documento interno n.º 9590/21). --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou 

aprovar a mencionada proposta. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 (SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS)  

 ------- NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO 

 ------- Foi presente uma proposta do Sr. Presidente, datada de 20 de outubro de 2021, relativa 

ao assunto referenciado em epígrafe, a qual, dada a sua relativa extensão, nesta ata se dá por 

integralmente reproduzida, junto a ela ficando arquivada (com a referência de MGD de 

documento interno n.º 9594/21). --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou 

aprovar a mencionada proposta. --------------------------------------------------------------------------- 

 

(SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS)  

 ------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA PARA 
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AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS 

E SERVIÇOS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO --------------------------------------------------------------------  

 ------- Foi presente uma proposta do Sr. Presidente, datada de 20 de outubro de 2021, relativa 

ao assunto referenciado em epígrafe, a qual, dada a sua relativa extensão, nesta ata se dá por 

integralmente reproduzida, junto a ela ficando arquivada (com a referência de MGD de 

documento interno n.º 9595/21). --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou 

aprovar a mencionada proposta, com a seguinte retificação: --------------------------------------- 

 -------  - Onde se lê “(…) Lei n.º 197/99, de 8 de julho (…)” deve ler-se “(…) Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de julho (…)”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

 

 

O Chefe da Divisão Jurídica 
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