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MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

EDITAL 

HUMBERTO FERNANDO LEÃO PACHECO DE BRITO, PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA, FAZ SABER, em 

cumprimento do disposto no art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a 

Câmara Municipal em sua reunião extraordinária realizada em 25 de outubro 2017, 

cuja ata foi aprovada na mesma reunião, tomou as seguintes deliberações: ------------- 

Ponto 1 - Regimento da Câmara Municipal; ---------------------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma proposta, registada sob o nº 3261, em 23/10/2017, proveniente da Presidência. --

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

seus precisos termos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Periodicidade das reuniões e reunião pública mensal; ---------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma proposta, registada sob o nº 3260, em 23/10/2017, proveniente da Presidência. --

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

seus precisos termos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 - Fixação do número de Vereadores; --------------------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma proposta, registada sob o nº 3263, em 23/10/2017, proveniente da Presidência. --

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

seus precisos termos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Ponto 4 - Delegação de competências; ------------------------------------------------------ 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma proposta, registada sob o nº 3264, em 23/10/2017, proveniente da Presidência. -- 

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção, dos Senhores Vereadores do 

Partido Social Democrata, concordar com a proposta apresentada, nos seus precisos 

termos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 - Constituição do Gabinete da Presidência; ------------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, um 

Despacho, registado sob o nº 3268, em 23/10/2017, proveniente da Presidência. ------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------- 

Ponto 6 - Distribuição de Pelouros. ---------------------------------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, um 

Despacho, registado sob o nº 3266, em 23/10/2017, proveniente da Presidência. ------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------- 

Terminada a ordem de trabalhos, foi lavrada a presente Acta sob a responsabilidade 

do Director do DAJF. ----------------------------------------------------------------------------  

 
 

 


