CÂMARA MUNICIPAL DE OLEIROS
CONVOCATÓRIA
Fernando Marques Jorge, Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, em cumprimento do disposto na
alínea o), do nº. 1, do artigo 35.º da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro e no n.º 3, do artigo 57.º da Lei nº.
169/99, de 18 de setembro, procede à distribuição da ordem de trabalhos relativa à reunião ordinária e pública a
realizar nos Paços do Concelho, no próximo dia 26 de agosto de 2022, pelas 10:00 horas:
ORDEM DE TRABALHOS
1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
1.1 – Informação sobre assuntos diversos.
1.2 – Situação Económica e Financeira.
2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
2.1 – Apreciação e votação da ata da reunião de dia 12 de agosto de 2022.
2.2 – Divisão Administrativa e Recursos Humanos:
2.2.1 – Apreciação e votação da Proposta n.º 129/2022 - Pedido de Apoio-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
de Oleiros;
2.2.2 - Apreciação e votação da Proposta n.º 130/2022 - Cessão de Exploração do Hotel de Santa Margarida Prorrogação do Prazo.
2.3 – Divisão de Urbanismo, Obras Municipais e Serviços Urbanos:
2.3.1 - Apreciação e votação do pedido de autorização para ocupação de espaço público destinado a esplanada e
isenção excecional de taxas municipais no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - Informação n.º 767.22 Processo n.º DOSU_GT_188.22-I;
2.3.2- Apreciação e votação do pedido de autorização para ocupação de espaço público destinado a esplanada e
isenção excecional de taxas municipais no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - Informação n.º 768.22 Processo n.º DOSU_GT_189.22-I;
2.3.3- Apreciação e votação do pedido de autorização para ocupação de espaço público destinado a esplanada e
isenção excecional de taxas municipais no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - Informação n.º 776.22 Processo n.º DUOMSU_GT_210.22-I.
2.4 – Divisão de Educação, Ação Social, Cultural, Desporto e Juventude:
2.4.1 – Programa Oleiros Jovem – Apoio à 1.ª Infância, apreciação e votação do pedido:
2.4.1.1 - Informação Social n.º 253.22 - Processo n.º I-131/22_GAS/DEASCDJ;
2.4.1.2 - Informação Social n.º 256.22 - Processo n.º I-112/21_GAS/ DEASCDJ;
2.4.2 - Apreciação e votação da Informação n.º 06.22_GIP/ DEASCDJ - Contrato Emprego Inserção+;
2.5 – Informação do Sr. Presidente da Câmara ao abrigo da competência delegada:
Largo do Município  6160 – 409 Oleiros  Tel. 272 680 130  Fax 272 682 446

2.5.1 - Abertura de Procedimento:
2.5.1.1 - Despacho n.º 121/2022 – Elaboração do Pedido de Registo para Certificação do "Cabrito Estonado de
Oleiros";
2.5.2 - Despacho n.º113/2022 - Aquisição de Prédio Urbano sito em Orvalho.
3 - Intervenção do Público.
Atendendo às circunstâncias excecionais atuais, decorrentes da Declaração do estado de Alerta (surto de doença por coronavírus – SARS-Cov2, agente causal
da COVID-19), e as condicionalidades que daí advêm, no que respeita à intervenção dos cidadãos, serão feitas as adequadas adaptações para a sua participação.
Os munícipes que pretenderem participar na reunião, deverão fazer uma inscrição prévia, podendo recorrer pessoalmente aos serviços da Secretaria, ao
telefone n.º 272680130, ao e-mail: geral@cm-oleiros.pt, ou por carta, para o endereço: Praça do Município, 6160-409 Oleiros, até às 17.30 horas, do dia 25.08.2022.
O uso da palavra seguirá a ordem das inscrições que tiverem sido previamente registadas. A participação e o número limite da entrada de pessoas estarão
condicionados e sujeitos ao cumprimento das indicações da Autoridade responsável pela área de Saúde no Concelho de Oleiros, bem como, das regras emanadas
pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Paços do Concelho de Oleiros, 23 de agosto de 2022
O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Marques Jorge
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