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1) Apreciação e votação da alteração ao Contrato Programa nº 26/2014, celebrado com a 
Junta de Freguesia de Pomares. Apoio à execução de trabalhos junto ao Campo de 
Futebol.  
 

 Não havendo pedidos para intervir, o Senhor Presidente da Assembleia, colocou à 

votação o contrato programa tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------ 

 Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos termos 

do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. --------------------------------------------------- 

 
2) Apreciação e votação do Contrato Programa com a Freguesia de Folques. Apoio 
Financeiro para a comparticipação na construção de muro de suporte à estrada do 
Bocado. 
 

 ------- Não havendo pedidos para intervir, o Senhor Presidente da Assembleia, colocou à 

votação o contrato programa tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------ 

 ------- Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos 

termos do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ----------------------------------------- 

 
 
3) - Apreciação e votação da Adenda ao Contrato de delegação de competências com a 
União de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, relacionada com a entrega da gestão 
de Sistemas de abastecimento de águas 

 

 ------- Depois de feitos todos os esclarecimentos, o Senhor Presidente da Assembleia, 

colocou à votação tendo sido aprovado por maioria, com três abstenções. A abstenção da 

Senhora Deputada Arménia Coimbra, do Senhor Deputado Eugénio Fróis e do Senhor 

Presidente da União de Freguesias de Coja e Barril de Alva. ---------------------------------------------- 

 ------- Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos 

termos do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ----------------------------------------- 

 
4) - Apreciação e votação da alteração ao Regulamento Municipal sobre Toponímia e 
Numeração de Polícia. 
 

Depois de feitos todos os esclarecimentos, o Senhor Presidente da Assembleia, colocou à 

votação tendo sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 

 ------- Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos 

termos do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ----------------------------------------- 
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5) - Discussão e votação dos documentos de prestação de contas relativos ao período de 
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014. 
 

 --- Depois de todas as intervenções, todos os contributos e feitos todos os esclarecimentos, o 

Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação tendo sido aprovado pela maioria com 

sete abstenções, sendo da senhora Deputada Arménia Coimbra,   

 ------- Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos 

termos do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ----------------------------------------- 

 
6) - Discussão e votação da proposta da aplicação do resultado líquido do exercício 
relativo ao ano de 2014.  
 

 ------- O Senhor Presidente da Assembleia, colocou à votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------- Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos 

termos do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ----------------------------------------- 

 
7) Apreciação e votação da Revisão Orçamental nº1/2015. 
 

 ------- O Senhor Presidente da Assembleia, colocou à votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------- Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos 

termos do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ----------------------------------------- 

 
 
8) Apreciação do Relatório semestral sobre a execução do Plano de Saneamento 
Financeiro. 
 
 
9) Informação escrita do Sr. Presidente da Câmara acerca da Actividade do Município, 

bem como da situação financeira do mesmo. 


