
ACTA Nº 17 

Acta da Sessão Ordinária do dia 27 de Junho de 2008 

-------- Aos vinte e sete dias do mês de Junho de dois mil e oito, pelas dezoito horas e quarenta minutos, na sala de 

sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do senhor 

Jorge Domingues Camarneiro, secretariado pelo senhor Manuel Marcelino dos Santos Manangão e pelo senhor 

Hugo Ribeiro Jorge, respectivamente primeiro e segundo secretários. -------------------------------------------------------- 

-------- Feita a chamada, verificou-se que faltaram à presente Sessão os seguintes deputados municipais: Ana 

Vasconcelos, Elisabete Pequeno, José Gonçalo Regalado, Manuel Bogalho, Mário Tarenta e Tony Almeida. --------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido solicitou a suspensão do mandato por seis meses, sendo substituído pelo 

senhor Paulo Alexandre Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Da parte do executivo, estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara e os senhores Vereadores Carlos 

Neves, Albina Rocha, Fernando Capela, Marco Domingues, Manuel Frade e Vítor Santos. ------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Mesa colocou à discussão e à votação a acta da Sessão anterior. -------------------------- 

-------- Após a votação, a acta da sessão anterior foi aprovada com duas abstenções. --------------------------------------- 

-------- De seguida, o senhor Presidente da Mesa referiu-se à correspondência recebida e expedida, ficando a mesma 

ao dispor dos senhores deputados para eventual consulta. ----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro questionou o Executivo sobre as obras de Santa Catarina e também sobre a 

demora na atribuição do subsídio para o Atletismo Futebol Clube da Carregosa, uma vez que o pedido de subsídio 

tinha sido entregue em devido tempo e com toda a documentação prevista no regulamento de subsídios. --------------- 

-------- O senhor deputado Paulo Santos iniciou a sua intervenção demonstrando o seu agrado pelos melhoramentos 

realizados na praia do Areão, afirmando que as pessoas que se deslocam a essa praia possuem finalmente condições 

e as infra-estruturas necessárias. Alertou para o estado de desmazelo das rotundas de acesso ao concelho de Vagos,  

pela A17. E mesmo reconhecendo que a entidade responsável pelas rotundas era a Lusoscut, não deixou de solicitar 

ao Executivo que fizesse chegar a esta entidade o desagrado da população de Vagos por esta situação. Revelou ainda 

a sua preocupação relativamente ao que denominou de “mini jazigo”, que se encontra na estrada que liga Vagos a 

Soza, considerando que a vela que se encontra no local costuma estar acesa, o que acarreta risco de incêndio, uma 

vez que à volta do local existem bastantes pinhais. No seguimento, apelou para que as juntas de freguesia tenham 

mais cuidado com a limpeza dos passeios. A terminar, congratulou o grupo desportivo “Os Grecas” pelos títulos que 

têm vindo a conquistar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado começou por dar os parabéns à Junta de Freguesia de Calvão, pela 

cerimónia e pelas festividades que esta proporcionou no dia 25 de Abril. Relativamente à questão dos pagamentos 

das ligações ao saneamento no Concelho de Vagos, considerou ser natural que quem tivesse ligação à rede de 

saneamento tenha de pagar, pois se a Câmara está a prestar um serviço, esse serviço tem de ser pago, assim como 

acontece com outros serviços prestados, nomeadamente pelo Estado. --------------------------------------------------------- 



-------- O senhor deputado André Pinho lembrou que as comemorações dos 75 anos da freguesia de Calvão ainda 

não terminaram, convidando todos os deputados a participarem nestas actividades, confirmando que a participação 

das pessoas tem sido excelente. Por último, aproveitou para agradecer a todas as pessoas que durante estes meses 

têm estado à frente das organizações desportivas e que merecem um grande bem-haja. ------------------------------------ 

-------- O senhor Vice-Presidente da Câmara começou por congratular a freguesia de Calvão pelas comemorações 

dos seus 75 anos. Em relação às obras de saneamento de Santa Catarina, confirmou que não tinham corrido da 

melhor forma, considerando que não era a primeira vez que obras de saneamento em Vagos não corriam bem. 

Revelou que a empresa responsável pela obra pediu de forma sucessiva a prorrogação do prazo para término da 

mesma, de forma justificada, quer por motivos de intempéries, quer por motivos de incapacidade da própria 

empresa, e informou que a ligação já está concluída, há cerca de uma semana, e que a curto prazo seria feita a 

reposição de pavimentos. Há reconhecimento por parte da Câmara que as obras causaram um grande transtorno à 

população de Santa Catarina, mas não foi possível imprimir maior velocidade à obra. Relativamente à atribuição do 

subsídio ao Atletismo Futebol Clube da Carregosa, informou que este iria à próxima reunião da Câmara, revelando 

que o atraso se devia ao facto do pedido ter entrado na Câmara fora de prazo e não devidamente formalizado. Sobre 

a questão da requalificação da praia do Areão, o senhor vice-presidente revelou que o que tinha sido feito este ano 

na requalificação da praia, era para ser feito no ano anterior mas que a Câmara não tinha obtido luz verde por parte 

da CCDR/C para avançar com a obra. Sobre as rotundas de acesso à A17, confirmou que estas não são da 

responsabilidade da Câmara Municipal, mas sim da Lusoscut, e que esta não dava autorização nem para as limpar. 

Relativamente ao “mini jazigo” de Soza, informou que não tinha conhecimento do que se passava, mas que se iria 

inteirar do que se tratava para poder tomar as medidas adequadas. Relativamente ao saneamento, referiu que a 

questão já foi bastante debatida na comunicação social, e aproveitou para esclarecer que a percentagem da freguesia 

de Vagos que tem saneamento é relevante, numa percentagem próxima dos 70 %. Dos consumidores de água que 

têm acesso ao saneamento, cerca de 90% ou não estão ligados à rede ou estão ligados de forma ilegal, não tendo 

qualquer contrato de fornecimento de serviço com Câmara Municipal, e não pagando esse serviço. O que a Câmara 

fez foi enviar a todos os consumidores de água um postal, onde se solicitava que estes se dirigissem aos serviços 

camarários a fim de tratar da sua ligação à rede de saneamento, não tendo de maneira nenhuma este envio sido feito 

de forma coerciva, pois a Câmara não tinha conhecimento se as pessoas estavam ou não ligadas à rede. Só quando as 

pessoas se começaram a dirigir aos serviços camarários é que a Câmara soube da sua situação, e quando as pessoas 

afirmavam que tinham sido elas a fazer a ligação, era pedido a apresentação de uma exposição a explicar a situação 

e era enviado ao local um técnico para tentar saber duas coisas: primeiro, se o consumidor estava realmente ligado, e 

segundo, quem é que tinha feito a ligação. Obtido o parecer técnico, a resposta da Câmara à exposição era no sentido 

de o munícipe pagar o ramal ou pagar 6 € do contrato de prestação de serviço. Há consciência que existem pessoas 

que, a partir da data em que entrou em vigor o Regulamento da prestação deste serviço, aprovado em Assembleia 

Municipal em 1999, se ligaram à rede de forma abusiva, não contactando a Câmara Municipal, incorrendo numa 

coima, prevista no Regulamento, no valor de 2.994,00 €. Como tal, se a Câmara quisesse agir de forma coerciva, 



teria levantado os respectivos autos, o que não aconteceu. O primeiro objectivo da Câmara é fazer cumprir a lei das 

finanças locais, tendo a Câmara que pagar cerca de 30 mil euros por mês à SIMRIA. Quanto ao mais, o assunto foi 

demasiado empolado, até por pessoas que aprovaram o Regulamento em 1999. --------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro esclareceu que fazia parte da Assembleia Municipal na altura em que o 

Regulamento foi aprovado, e que nessa altura o Executivo era liderado pelo CDS/PP, mas curiosamente o 

Regulamento foi também aprovado pela bancada do PSD, tendo havido somente dois votos contra, um da própria 

deputada e outro do então deputado Jorge Luís Oliveira. Em relação à questão da limpeza dos passeios, desconhecia 

se esta é uma competência das Juntas de Freguesia. Mas a competência de limpeza das valas é da Câmara, que 

começou a atribuir subsídios para que as Juntas as limpassem, tendo acontecido que os presidentes de Junta 

começaram progressivamente a assumir esta responsabilidade. Acontece que ultimamente, em muitos locais, as 

pessoas têm de andar constantemente a limpar as valas, pois ninguém da Junta nem da Câmara as limpa. Por último, 

deixou um alerta em relação à construção de passeios, já que alguns parecem autênticos degraus e aquando da sua 

construção não é acautelada a drenagem das águas pluviais. -------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que o Regulamento foi aprovado em Assembleia Municipal em 

1999 com os votos favoráveis do PSD e de quase toda a bancada do CDS/PP, explicando que, como havia maioria 

do CDS/PP, o regulamento não seria aprovado caso votassem contra ele. Afirmou ter havido falta de coragem 

política dos dois grupos parlamentares, por um lado falta de coragem para o aprovar favoravelmente e por outro falta 

de coragem para o impugnar definitivamente. Lembrou que o que esteve em causa na discussão da aprovação do 

Regulamento foi apenas o modelo de cálculo e pagamento dos consumos, sendo que a ligação ilegal à rede de 

saneamento e o seu uso abusivo por parte de alguns munícipes era rebatida no Regulamento e foi apenas isso que a 

Câmara Municipal fez, tentando evitar o aumento do uso abusivo da rede, onerando todos os munícipes do concelho, 

aplicando para além do próprio regulamento a lei das finanças locais e a lei da água. -------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado aproveitou para convidar todos os deputados a estarem presentes nas 

Tasquinhas da Lavandeira e na representação da chegada do foral à freguesia de Soza, no dia 12 de Julho. ------------ 

-------- A senhora deputada Dina Ribeira, lembrando mais uma vez que aquando da aprovação do Regulamento em 

1999, era deputada da Assembleia, afirmou não conhecer o que se passou na discussão na Câmara Municipal, mas 

que em relação à discussão na Assembleia esta tinha sido mais alargada do que o senhor Presidente afirma, 

relembrando que tinham sido convidados os porta-vozes do diferentes partidos para uma reunião com técnicos antes 

da Assembleia Municipal, para preparar o documento e que, por alguma razão, o que foi acordado entre os membros 

dos diferentes partidos não constava no Regulamento. De facto uma das questões que tinha estado em discussão 

eram os escalões, mas deixou bem claro que não foi só debatida esta questão, pois tinha havido mais duas questões 

em discussão: o pagamento dos ramais e a obrigatoriedade de ligação. ------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que tantas as isenções de pagamento de ramal como a desoneração 

de obrigatoriedade eram ilegais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------- 



-------- PONTO UM – INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA À ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, NOS TERMOS DA ALINEA e) DO PONTO 1 do ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE 

SETEMBRO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara deu a conhecer à Assembleia a informação financeira, jurídica e a actividade 

municipal, no período compreendido entre vinte e um de Abril e vinte e três de Junho de dois mil e oito. -------------- 

-------- PONTO DOIS – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO – APROVAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou por explicar que a alteração que estava em discussão era decorrente 

do Regulamento em vigor ir mais longe que a legislação geral, esclarecendo que o artigo 3º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE) previa a obrigatoriedade da apresentação de processo de 

informação prévia, o que na legislação geral, o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE) não acontece, 

tendo sido entendido pelos inspectores do IGAL que a Câmara Municipal não pode, por via do Regulamento 

Municipal impor a obrigatoriedade da informação prévia. Como tal, torna-se necessário alterar o artigo 3º. Em 

relação à inclusão do nº6 no artigo 88º, informou que se prendia com uma situação de discriminação absoluta e 

inaceitável no tratamento de casos aparentemente idênticos, explicando que, actualmente, qualquer cidadão que 

apresente um pedido de construção num loteamento aprovado, se encontra isento do pagamento de taxas municipais, 

quer de compensação, quer por execução de infra-estruturas, pois estas já foram pagas pelo loteador. Na Zona 

Industrial de Vagos passa-se o mesmo, a Câmara registou o loteamento por via do Plano de Pormenor, executando 

posterior e gradualmente as infra-estruturas, sendo que o valor do m2 de cada lote ia sendo fixado em função do 

conjunto de infra-estruturas disponíveis para quem comprava os lotes. Esta excepção visa repor a justiça e o 

tratamento discriminatório na Zona Industrial de Vagos, sendo por isso uma excepção exclusiva no Plano de 

Pormenor da Zona Industrial Vagos, não levantando qualquer questão de legalidade. -------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro começou por afirmar que o Grupo Municipal do CDS/PP nada tem a dizer 

sobre a inclusão do nº 6 no artigo 88º. Em relação à alteração ao artigo 3º, informou que o Grupo Municipal propõe 

uma alteração do texto, que se justifica pelo facto de que, de acordo com o documento informativo entregue pelo 

senhor Presidente, esta alteração pretender restabelecer o carácter facultativo da informação prévia. Tendo a 

inspecção chamado a atenção que esta não deveria ser obrigatória, o Grupo Municipal do CDS/PP, após ter 

consultado o que estava regulamentado no RJUE, Lei 60/2007, considera que a proposta de redacção apresentada 

para alteração do artigo 3º não restabelecia o carácter facultativo do processo da informação prévia, argumentando 

com o que estava definido no artigo 14º da Lei 60/2007, justificando que tinha de ficar explícito no Regulamento 

Municipal a não obrigatoriedade da informação prévia. Neste sentido, o Grupo Municipal do CDS/PP apresentou 

por escrito à Mesa da Assembleia uma proposta de alteração à redacção que consistia em não retirar o que estava 

proposto mas colocava no artigo 3º dois pontos - o primeiro ponto decorria do nº 1do artigo 14º da Lei 60/2007 e 

ficaria com a seguinte redacção, “ Ponto 1 – Os pedidos de licenciamento para novas edificações e loteamentos 

poderão ser precedidos de pedido de informação prévia sempre que o interessado o pretenda.” O segundo ponto era 



a redacção proposta pelo executivo com a inclusão inicial de “ Nas situações em que o interessado não seja 

proprietário do terreno para o qual foi solicitada a informação prévia deverá o mesmo especificar a identificação…”. 

Por fim, realçou que da leitura da proposta de redacção de alteração apresentada pelo Executivo, não se depreende o 

carácter facultativo da informação prévia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que o texto proposto pelo Executivo não mostra que a informação 

prévia não é obrigatória, porque se trata de uma artigo de apenas um ponto, meramente informativo. E como nos 

casos omissos se aplicava o RJUE, a Câmara decidiu não transcrever o corpo do artigo 14º do RJUE para o seu 

Regulamento. Informou ainda que a solução de redacção apresentada foi sancionada pela Direcção Geral das 

Autarquias Locais, não se opondo porém a uma nova versão. ------------------------------------------------------------------ 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro explicou que o artigo 14º do RJUE definia no primeiro ponto que a 

informação prévia não é obrigatória e que no segundo, terceiro e quarto ponto descrevia quais são as obrigações da 

Câmara e do requerente. Se o objectivo desta alteração era a retirada da obrigatoriedade, considerava que a alteração 

não se deveria limitar a colocar a obrigação do requerente, afirmando que deveria estar presente um primeiro ponto 

que defendesse essa não obrigatoriedade. Considerou caricato que a inspecção tenha obrigado a restabelecer a não 

obrigatoriedade do pedido de informação prévia e que tivesse concordado com a redacção proposta. Em conclusão, 

afirmou que não era necessário transcrever a lei geral. Mas, caso tivesse de ser feita essa transcrição, o que valeria a 

pena transcrever era o ponto um e não o ponto das obrigações do requerente. ----------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara revelou que, face à observação da inspecção, a Câmara poderia simplesmente 

eliminar o artigo. Ele só se mantém no Regulamento para que, caso apareça um pedido de informação prévia 

previsto no RJUE, a autarquia possa prever o pagamento de taxas específicas. ---------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado referiu que o grupo municipal do PSD entende que a redacção proposta 

pelo Executivo se mostra clara, não havendo nada que indique que haverá obrigatoriedade de pedido de informação 

prévia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro referiu que sentia que só porque a proposta de alteração tinha vindo do 

grupo municipal do CDS/PP, o PSD ficava logo de pé atrás, afirmando mais uma vez que concordava com a 

redacção proposta pelo Executivo, mas considerava que se deveria acrescentar mais um ponto para responder ao 

pedido da inspecção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A senhora deputada Helena Marques considerou estar a questão a desvirtuar-se, pois estava-se a discutir 

apenas interpretações quando se tratava de uma questão de Regulamento e de Lei. ----------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Mesa passou a ler a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Municipal do 

CDS/PP: “Artigo 3º, nº1 – Os pedidos de licenciamento para novas edificações e loteamentos poderão ser 

precedidos de pedido de informação prévia sempre que o/a interessado/a o pretenda. nº2 – Nas situações em que o 

interessado não seja proprietário do terreno para o qual foi solicitada a informação prévia, deverá o mesmo 

especificar a identificação com a morada postal completa dos proprietários e dos demais titulares de qualquer outro 

direito real sobre o mesmo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a proposta de alteração do grupo municipal do CDS/PP à 

votação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Após a votação, foi rejeitada a alteração proposta pelo grupo municipal de CDS/PP com cinco votos a favor e 

vinte e um votos contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização 

e Edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação, foi aprovada a alteração ao Regulamento municipal de Urbanização e Edificação com 

vinte e um votos a favor e cinco votos contra. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO TRÊS – NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – CEDÊNCIA DOS LOTES 140, 

141 E 142 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS E RESPECTIVAS BENFEITORIAS – APRECIAÇÃO E 

APROVAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou por referir que, em 23 de Novembro de 2007, a Câmara Municipal 

de Vagos deliberou alienar o edifício existente na Zona Industrial, nos lotes 140, 141 e 142, ao Núcleo Empresarial 

de Vagos (NEVA), após negociações existentes entre o titular do pelouro e esta entidade. Referiu que a Câmara 

aprovou uma proposta de preço, e como não havia existência matricial do edifício, decidiu imputar o valor que 

pagou pela obra até à data pelos 3 lotes, e remeter o processo à rectificação da Assembleia Municipal. Ao fim de 

alguns meses de ponderação, a direcção do NEVA aprovou em reunião de Direcção e em Assembleia-Geral a 

aquisição do edifício à Câmara Municipal. Após esta decisão, este assunto teria de ser remetido à Assembleia 

Municipal, para cumprimento da lei, tendo para isso sido pedido que o NEVA comunicasse e enviasse à Câmara 

Municipal a decisão da sua Assembleia-Geral. Tal foi efectuado no dia 17 de Junho de 2008, e apenas teria sido 

comunicado a aprovação por unanimidade da autorização da aquisição e oneração do imóvel do Centro Social e 

Administrativo da Zona Industrial de Vagos. No entanto, o senhor Presidente explicou que na véspera da realização 

desta sessão da Assembleia, foi avisado de que o documento/protocolo enviado aos senhores deputados, seria 

diferente do protocolo que tinha sido aprovado em Assembleia-Geral do NEVA. Perante isto, solicitou ao Presidente 

do NEVA que enviasse a proposta de protocolo aprovada em Assembleia-Geral. Analisada a proposta enviada, 

chegou à conclusão que esta não desvirtuava o fundamental da proposta de protocolo aprovada em reunião de 

Câmara, mas colocava alterações, algumas válidas, outras não, o que iria criar um conflito de interesses. Em 

conclusão, e referindo que não gostava que os senhores deputados deliberem sobre coisas que não conheciam, 

propôs uma de duas soluções: ou a retirada do ponto da ordem de trabalhos, ou então autorizar a Câmara a alienar o 

imóvel pelo valor de custo da empreitado ao NEVA, descontando desse valor o montante que viesse a ser financiado 

pelo QREN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado questionou o executivo sobre se o protocolo com o NEVA se iria 

manter, nomeadamente na cláusula segunda, ponto 1 e cláusula segunda, ponto 2. ----------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara confirmou que era para manter o protocolo, respondendo às dúvidas 

colocadas pelo senhor deputado Silvério Regalado em relação às cláusulas presentes no protocolo. -------------------- 



-------- O senhor deputado Silvério Regalado declarou que após a explicação do senhor Presidente, o Grupo 

Municipal do PSD estaria disponível para aprovar a autorização da alienação nas condições apresentados pelo 

senhor presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro começou por considerar que a redacção do ponto da ordem de trabalhos 

não estava de acordo com o que se estava a fazer e a discutir, porque o que estava redigido no ponto da ordem de 

trabalhos era a cedência dos lotes, que até já tinham sido cedidos. Para além desta questão, considerou que como não 

tinham o protocolo que deveriam ter, e que este nem sequer tinha ido a reunião de Câmara, afirmou que era mais 

sensato retirar o ponto da ordem de trabalhos, para que viesse e fosse discutido na próxima sessão da Assembleia. 

Por fim, informou que sempre preparou os documentos com o grupo municipal CDS/PP, e que não assumia o voto 

favorável deste assunto sem que tivesse primeiro discutido o tema com os membros do seu Grupo Municipal. -------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que tinha sido feita a cedência dos lotes para o NEVA, mas nunca 

tinha sido efectuada a escritura, não havendo transferência da propriedade para o NEVA. -------------------------------- 

-------- O senhor deputado João Carlos Regalado considerou que a Assembleia se deveria pronunciar sobre se 

autorizava a Câmara Municipal a proceder à elaboração do protocolo conforme esta entendesse melhor e como não 

havia entidades particulares e estando em causa duas entidades de interesse público, sugeriu que fosse dada à 

Câmara a autorização para proceder à elaboração do protocolo com o NEVA. ----------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Mesa concedeu cinco minutos de intervalo para que os grupos municipais se 

reunissem e estudassem o assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Findo o intervalo, e reunida novamente a Assembleia, o senhor deputado Silvério Regalado comunicou que o 

Grupo Municipal do PSD tinha entendido que, apesar da proposta apresentada oralmente pelo senhor Presidente 

cumprir com o que estava previsto no ponto da ordem de trabalhos, e para que não subsistam dúvidas num assunto 

muito importante, concordava na retirada da discussão da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro, em nome do grupo municipal de CDS/PP, concordou com a retirada do 

ponto da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a retirada do ponto da ordem de trabalhos. ------------- 

-------- Realizada a votação foi aprovada por unanimidade a retirada do ponto da ordem de trabalhos. ----------------- 

-------- O senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao público para intervir. ------------------------------------------------- 

-------- Não havendo público para intervir, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao segundo secretário 

para a leitura da minuta da acta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- De imediato o segundo secretário, Hugo Ribeiro Jorge, procedeu à leitura da minuta da acta da presente 

sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Mesa colocou a minuta da acta à votação, tendo esta sido aprovada por unanimidade.  

-------- E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta, que vai ser 

assinada pelos membros da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 


