
Deliberações da Reunião de Câmara de 28 de outubro de 2017 

 Calendário de Reuniões de Câmara 2017 
. Aprovado o calendário acima citado. 
 
 Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente  
. Aprovada a delegação das competências acima citadas. 

. Permuta de Parcelas de Terreno 
 - Quinta da Fonte da Prata, Alhos Vedros 
. Aprovada a retificação ao ato administrativo praticado pela Câmara Municipal no que refere 
aos pontos 4.1 e 4.2 da Proposta 201/XI/2015. 
 
 Protocolos com as Juntas de Freguesia  
. Aprovado manter em vigor os protocolos sobre delegação de competências nas freguesias do 
concelho até à sua revisão; deliberado propor à Assembleia Municipal a respetiva ratificação, 
propondo-se ainda que o prazo de vigência transitória seja, em princípio, de 6 meses, sem 
prejuízo da sua prorrogação automática pelo tempo estritamente necessário à formalização de 
novos protocolos, a submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 

Ratificação de atos praticados pelo Presidente da Câmara Municipal em período de gestão 
limitada  
 . Aprovadas as seguintes ratificações: da decisão, datada de 17-10-2017, exarada no sobredito 
relatório, de homologação do mesmo, e que mandou publicitar as listas em Edital e concedeu 
um prazo de 10 dias úteis para apresentação de eventuais reclamações, e que se encontra 
anexa, bem como o Edital que torna pública a decisão e supra melhor identificada no ponto 1 
desta proposta; a autorização concedida para o condicionamento do trânsito e suspensão 
pontual do mesmo, na Baixa da Banheira, no dia 23 de outubro, e que está identificada no ponto 
2 da presente proposta; a autorização concedida para a suspensão do trânsito, na Baixa da 
Banheira, nos dias 26 e 27 de outubro de 2017, e que está melhor identificada no ponto 3 desta 
proposta. 
 
 Vereadores a tempo inteiro  
. Aprovado fixar em dois o número de vereadores em regime de tempo inteiro, além do previsto 
na al. c) do nº 1 do art. 58º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro. 


