Deliberações da Reunião de Câmara de 9 de abril
Reunião de Câmara de 9 de abril de 2014

Administração Urbanística
Alvará nº 6/93, Urb. Do Alto do Facho, Baixa da Banheira
. Deliberado aceitar a receção definitiva das obras de urbanização executadas no âmbito do
alvará de loteamento acima citado. Aprovado ainda a homologação do auto de vistoria, bem
como proceder ao cancelamento da respetiva caução prestada sobre a forma de hipoteca do
lote 17 do presente loteamento.
Alteração dos estatutos da ADREPES- Associação para o Desenvolvimento Rural da Península
de Setúbal
. Deliberado aprovar a alteração aos estatutos acima citados e submeter a mesma à
Assembleia Municipal para efeitos de deliberação.
Mercados
. Deliberado atribuir, a título provisório, a banca nº 18, para a venda de frutas e hortaliças, no
Mercado Municipal Fixo da Moita, a Carlos Alberto Lança Santana, pelo período de 4 meses
(junho, julho, agosto e setembro).
Obras Municipais
Recuperação do Parque Urbano da Quinta da Fonte da Prata, Alhos Vedros
. Aprovada a aceitação da Garantia Bancária nº 962300488013396 de 21 de março de 2014, no
valor de 16 045, 16€, agora apresentada pela empresa Urbehydraulic, Lda, em substituição do
valor do depósito caução e retenções efetuadas como reforço da caução com vista a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, e a respetiva restituição dos valores
em causa à referida empresa.
Orçamento e Grandes Opções do Plano
. Aprovada a 1ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, a submeter à Assembleia
Municipal.
Relatório e Contas de 2013
. Deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Relatório de Gestão e os
Documentos de Prestação de Contas, relativos ao ano de 2013.
SIADAP – Criação de Seção Autónoma no âmbito do Conselho Coordenador de Avaliação/
Avaliação de Desempenho de Pessoal não Docente
. Aprovada a criação, no âmbito do já existente Conselho Coordenador de Avaliação, de uma
seção autónoma para avaliação do pessoal não docente. Aprovada ainda a composição da
mesma.

