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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 16 de agosto de 2019 

 

 --  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação das áreas 

correspondentes à Escola EB1 de Lageosa do Mondego – Artigo Matricial 455, 

considerando que os valores constantes na certidão da Conservatória do Registo 

Predial são os seguintes: Área total do terreno – 1.480,00 m2. Os Valores constantes 

do Projeto são os seguintes: Área total do terreno – 1.682,00 m2 - "Reconstrução e 

Ampliação da Escola EB1 de Lageosa do Mondego - Escola de Acolhimento" - 

Retificação de Áreas 

 

 --  Ao abrigo do artigo 20º do Regulamento de Tabelas e Taxas do Município, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento em prestações, relativo à compra 

de uma campa no Talhão 9, Fila nº 3, nº 27 no Cemitério Municipal, desde que se 

encontrem reunidas as condições para o efeito, nomeadamente, a comprovação da 

situação económica da requerente. - Concessão de Terreno - Cemitério Municipal 

 

 --  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de dois sinais direcionais 

J3a, com os dizeres “Cemitério”, na localidade de Lageosa do Mondego, no 

entroncamento da Avenida da Lageosa com a Rua de São Pedro, nos termos 

propostos na informação técnica. - Pedido de Sinalização e Colocação - Junta de 

Freguesia de Lageosa do Mondego 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da V Caminhada do Pôr 

do Sol, no dia 21 de setembro de 2019, das 17h30 às 00h00, solicitada pela 

Associação de Solidariedade Social do Cadafaz, condicionada ao cumprimento dos 

pareceres das entidades GNR e ICNF. - V Caminhada do Pôr do Sol - Cadafaz 

2019 - Associação de Solidariedade do Cadafaz 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado de 08/08/2019. - Ocupação de Espaço Público - Ratificação de 

Despacho - Mordomos da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Açores 

 


