
 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE S. JOÃO DA MADEIRA 
 

 
E D I T A L 

 

MARIA CLARA SOARES DOS REIS DE ALMEIDA BASTOS, Presidente da Assembleia 

Municipal de S. João da Madeira, torna público e faz saber, em cumprimento do 

disposto no artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, as deliberações 

tomadas na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 30 de junho, 

realizada em 14 de julho de 2022: -----------------------------------------------------

----------------------------------- 

3.1 - Aprovação das atas nºs: 06 de 31/03/2022 e 07 de 28/04/2022, com 

2ª reunião em 12/05 (Mandato 2021-2025) -----------------------------------------

---DELIBERAÇÃO: Ata nº 06 - Aprovada por unanimidade dos presentes --------------

--- 

DELIBERAÇÃO: Ata nº 07 - Aprovada por unanimidade dos presentes ----------------- 

--- Por unanimidade, foi aprovada a alteração dos pontos da Ordem de 

Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

3.2 - Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “Alteração 

ao Mapa de Pessoal do ano de 2022” --------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Aprovada por unanimidade ----------------------------------------------

- 

3.3 - Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “Assunção 

de compromissos plurianuais e consequente repartição de encargos – 

Empreitada Modos Suaves na Rua António Oliveira Figueiredo” ------------------

DELIBERAÇÃO: Aprovada por maioria com 21 votos a favor, sendo 12 do PS, 8 da 

Melhor Cidade do País e 1 da CDU; 1 abstenção do BE -----------------------------------

- 

3.4 - Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “Assunção 

de compromissos plurianuais e consequente repartição de encargos – 

Fornecimento de Refeições Escolares” ------------------------------------------------

-DELIBERAÇÃO: Aprovada por maioria com 21 votos a favor, sendo 12 do PS, 8 da 

Melhor Cidade do País e 1 da CDU; 1 voto contra do BE ---------------------------------- 

3.5 - Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “Relatório 

de Execução da Estratégia Local de Habitação de S. João da Madeira - 

Proposta de atualização do acordo de financiamento celebrado ao abrigo do 

1º Direito com a revisão da ELH -----------------------------------------------------

-------------DELIBERAÇÃO: Aprovada por maioria com 21 votos a favor, sendo 12 do 
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PS, 8 da Melhor Cidade do País e 1 da CDU; 1 abstenção do BE -------------------------

----------- 

3.6 - Apreciação e votação dos “Documentos de Prestação de Contas 

Consolidadas do ano de 2021” ----------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Aprovados por maioria com 13 votos a favor, sendo 12 do PS e 1 da  

 

CDU; 8 abstenções da Melhor Cidade do País; 1 voto contra do BE ---------------------

3.7 - Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre 

“Desafetação do domínio público, para integração no domínio privado 

municipal, de duas parcelas de terreno para correção do traçado da futura 

ligação da Zona Industrial das Travessas – Sul à ER227 na rotunda de S. 

Roque” -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Aprovada por maioria com 21 votos a favor, sendo 12 do PS, 8 da 

Melhor Cidade do País e 1 da CDU; 1 abstenção do BE -----------------------------------

- 

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente e outros de igual teor, que vão 

ser afixados no átrio da Câmara Municipal e nos demais lugares públicos do estilo do 

Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S. João da Madeira, 19 de julho de 2022. 

 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria Clara Soares dos Reis de Almeida Bastos 

 


