
 
 
 
 
 
 

 

 

ATA Nº 3/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2012 

 

--------- No dia 7 de fevereiro de 2012, pelas quinze horas e vinte e cinco minutos, no Edifício dos Paços do 

Concelho de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe de 

Divisão Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que ao 

abrigo das competências que lhe foram delegadas na reunião de 05/11/2009, justificava as faltas dadas à presente 

reunião pelos Senhores Vereadores Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha 

Oliveira, bem como a falta ao início da reunião pelo Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, o qual 

veio a comparecer mais tarde, conforme se mencionará no local próprio da presente ata. --------------------------------- 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciá-la em próxima 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar na discussão e votação dos assuntos constantes da 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Câmara, usou da palavra para ouvir a opinião dos Senhores Vereadores 

acerca de ser concedida, ou não, tolerância de ponto no dia 21/02/2012, ou seja terça feira, dia de Carnaval. --------- 

-------- Considerando que os Senhores Vereadores manifestaram concordância, o Senhor Presidente da Câmara 

informou o órgão executivo que irá proferir Despacho a conceder tolerância de ponto para o referido dia 

21/02/2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Consequentemente, e tendo em atenção o deliberado em reunião de 01/09/2010, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal lembrou o órgão executivo que a próxima reunião passaria para o dia seguinte, 22/02/2012, com 

inicio à hora habitual e no mesmo local. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 6 de 

fevereiro de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro de 142.370,44€ (cento e quarenta e dois mil trezentos e 

setenta euros e quarenta e quatro cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. -------------------------- 

2 - RANCHO FOLCLÓRICO “ROSAS BRANCAS” DE SALGUEIRO – RENDA DE SEDE – Foi presente 

uma carta do Rancho Folclórico “Rosas Brancas”, do lugar de Salgueiro, entrada nos serviços municipais em 



  
 

19/12/2011, a solicitar apoio financeiro do montante de 4.800,00 € (quatro mil e oitocentos euros) para pagamento 

das despesas inerentes à renda da sede da coletividade. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o Rancho Folclórico “Rosas Brancas”que, não 

tendo sido apresentados documentos de despesa de 2011, relativos à sede do rancho, a Câmara Municipal se acha 

impedida de atribuir subsídio para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 16:00 horas, o Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos entrou na 

sala de reuniões assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram então a contar com a 

participação e votação desse Vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – COMISSÃO DE FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO E SANTA MARIA DE VAGOS - 

BALANCETE REFERENTE ÀS FESTAS – Seguidamente foi presente uma carta da Comissão de Festas em 

Honra do Divino Espírito Santo e Santa Maria de Vagos 2012, datada de 20/01/2012, a remeter o balancete 

respeitante às Festas da Vila no corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a Comissão de Festas que informe, 

discriminando, os custos por cada artista/conjunto convidado, que clarifique quais os custos associados à EDP, 

quais os custos associados ao dia 29 de maio de 2012 e qual a participação da Junta de Freguesia de Vagos nas 

Festas da Vila. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - LISTAGEM DE ADJUDICAÇÕES - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente 

ponto da ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------- 

5 - REGULAMENTO TABELA DE TAXAS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 18/01/2012, que aprovou a 

retificação da taxa de 32,00 € (trinta e dois euros) para 0,32 € (trinta e dois cêntimos) em virtude de mero lapso na 

atualização da Tabela de Taxas para 2012, respeitante ao artigo 30º, nº 3. A este propósito se refere a informação 

da Senhora Coordenadora Técnica da Secção de Expediente Geral e Arquivo, datada de 16/01/2012. ----------------- 

6 - LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – Continuando, foi presente o ofício do Senhor Presidente da 

Direção da Liga Portuguesa Contra o Cancro, datado de 16/01/2012, a agradecer a colaboração da Câmara 

Municipal de Vagos no âmbito do Peditório Anual a favor daquela instituição. -------------------------------------------- 

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

7 - ESTUDO PARA REDUÇÃO DE CONSUMO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Em seguida, a Câmara 

Municipal passou a apreciar o estudo para redução de consumo na Iluminação Pública em vários locais do 

concelho de Vagos, documento elaborado pelo Técnico Superior desta autarquia, André Nunes, datado de 

14/11/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Estudo na condição de reposição de 

iluminação pública, caso se verifique, quer na Avenida Central da Praia da Vagueira, quer na Praça Central, quer 



 
 
 
 
 
 

 

na Avenida junto ao mar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - ANDRÉ GONÇALVES HIPÓLITO – CONSTRUÇÃO DE MURO – PARADA DE CIMA – Quanto a 

este assunto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, não apreciá-lo tendo em vista que a Divisão de 

Serviços Operacionais confirme a área cedida pelo requerente. --------------------------------------------------------------- 

9 - JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – CONSTRUÇÃO DE MURO – Foi presente o oficio nº 97, datado 

de 01/07/2011, do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vagos a dar a conhecer que o Senhor Fernando 

Manuel Cipriano Pascoal, residente na Rua João Mendes Correia Rocha, nº 291, freguesia de Vagos, informou a 

referida Junta de Freguesia que está na disposição de deitar abaixo o muro existente na frente da sua casa para 

alinhamento com os outros existentes, e que cede o terreno gratuitamente mas quer que lhe seja construído o novo 

muro pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, proceder á demolição e construção de novo 

muro para alargamento de via. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO DE MURO – Em seguida, foi presente o ofício nº 40, datado de 21/06/2011, do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, a solicitar material para a construção de um muro de suporte 

de terras em virtude daquela edilidade ter efetuado a abertura de uma estrada que liga a Zona da Igreja à Rua Nova. 

Esta pretensão recai sobre o terreno pertencente a Angelino Domingues que ficou a 60 centímetros abaixo da 

referida estrada, tendo o mesmo cedido gratuitamente ao domínio público a área de 528 metros quadrados. ---------- 

-------- Analisada a Informação da Divisão dos Serviços Operacionais, datada de 13 de outubro de 2011, bem como 

a estimativa de custo que anexou, no valor de 1.914,00 € (mil, novecentos e catorze euros), a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da Junta de Freguesia da Ponte de Vagos, e como tal ceder os 

materiais constantes da referida estimativa de custo. ----------------------------------------------------------------- 

11 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – CONSTRUÇÃO DE MURO – Presente o ofício 

nº 3/2011, datado de 05/02/2011, do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, a solicitar a 

construção de um muro de suporte de terras na Rua do Carvalhal, pertença do Senhor Angelino Almeida, o qual 

cedeu terreno para a estrada que serve o Centro Educativo no Carvalhal, com área de 216 metros quadrados e 

analisado o Mapa de Quantidades elaborado pela Divisão dos Serviços Operacionais, no valor total estimado em 

1.224,40€ (mil, duzentos e vinte e quatro euros e quarenta cêntimos), a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, deferir a pretensão da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão. ---------------------------------------------- 

12 - ANTÓNIO MARIA MARQUES - CONSTRUÇÃO DE MURO – PARADA – Relativamente a este 

assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não apreciá-lo tendo em vista que a Divisão de Serviços 

Operacionais informe sobre a área ocupada pelo Município para o domínio público. ------------------------------------- 



  
 

13 - CEMITÉRIO SANTA CATARINA – ESTIMATIVA DE CUSTO DE MATERIAIS PARA PINTURA 

DOS MUROS – Quanto a este ponto da Ordem de trabalhos, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

retirá-lo para efeitos de esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------------------------------------- 

14 - CEMITÉRIO DE SANTO ANDRÉ - EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES - 1ª FASE – 

Presente uma informação da Divisão dos Serviços Operacionais, datada de 14/10/2011, a anexar uma estimativa de 

custos respeitante à obra de “1º Fase de Arranjos Exteriores do Cemitério de Santo André”, no valor de 13.169,71 

€ (treze mil, cento e sessenta e nove euros e setenta um cêntimos), a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projeto e ordenar à Divisão dos Serviços Operacionais para proceder à conclusão dos 

arranjos exteriores, por administração direta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

15 - JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS - RUA PORTO GONÇALO - DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS – Presente uma informação da Divisão dos Serviços Operacionais, datada de 11/10/2011, a informar 

que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vagos solicita que seja efetuada uma conduta de águas pluviais 

na Rua Porto Gonçalo, e analisada a estimativa de custo anexa à referida informação, no valor total de 3.923,70 € 

(três mil, novecentos e vinte e três euros e setenta cêntimos), a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar o orçamento e ordenar à Divisão dos Serviços Operativos para proceder à sua execução. ---------------------- 

16 - JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS - RUA DOS LAMIGUEIROS - DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS – Presente uma informação da Divisão dos Serviços Operacionais, datada de 11/10/2011, a informar 

que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vagos solicita que seja efetuada uma conduta de águas pluviais 

na Rua dos Lamigueiros, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Divisão de Infraestruturas e 

Ambiente para informar sobre a necessidade imediata, ou não, de execução da rede. ------------------------------------- 

17 - COMISSÃO DE ZELO DA CAPELA DE RINES – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Em seguida, foi presente 

uma carta da Comissão de Zelo da Capela de Rines, freguesia de Fonte de Angeão, entrada nos serviços municipais 

em 29/07/2011, a solicitar um subsídio destinado a ajudar o desenvolvimento dos trabalhos de aumento da Capela.  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Comissão de Zelo que informe qual o custo 

dos trabalhos a realizar com a ampliação da Capela e se promoveu junto da Divisão Urbanística pedido para 

licenciamento dos trabalhos que pretende efetuar. ------------------------------------------------------------------------------ 

18 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA - PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇAS – 

Continuando, foi presente o ofício nº 45/11, datado de 11/08/2011, do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Santa Catarina, a informar que em toda a extensão da Rua Principal da freguesia pretende criar passeios e lombas 

para uma maior segurança das pessoas, e que todos os proprietários confinantes com essa estrada construam os 

muros para suporte dos passeios, pelo que solicita à Câmara Municipal que isente de licenças de construção toda a 

extensão da rua, todos os muros de vedação, faça o alinhamento para a sua construção, ficando ao encargo dos 

proprietários a sua construção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

--------- A Câmara Municipal, tendo em consideração que face às sucessivas intervenções da Câmara Municipal na 

Rua Principal de Santa Catarina, nomeadamente com a execução da rede de drenagem de águas residuais e 

pluviais, e alargamentos de via, e que a mesma hoje apresenta e justifica a necessidade de promover a sua 

requalificação juntamente com a Junta de Freguesia e os proprietários no sentido de assegurar um perfil contínuo e 

uniforme, segurança rodoviária de veículos e pessoas, e uma melhor e efetiva drenagem das águas pluviais, 

deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta da Junta de Freguesia na condição das cedências e os muros a 

efetuar serem previamente definidos por estudo a elaborar pela Câmara Municipal de Vagos, que defina o perfil da 

via e a altura dos muros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

19 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEALHADA - CARNAVAL DA BAIRRADA 2012 – Presente o ofício nº 

515, datado de 24/01/2012, da Câmara Municipal de Mealhada, a solicitar autorização para a divulgação de 

publicidade no Município de Vagos sobre o Carnaval da Bairrada 2012, entre os dias 25 de janeiro a 10 de 

fevereiro de 2012, bem como a isenção das respetivas taxas, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 30/01/2012, que 

deferiu o pedido de divulgação, e ainda deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de isenção de taxas. ----------- 

20 - JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA - PAVIMENTAÇÃO DA RUA SOARES PINTO - 

BOCO/QUINTÃ – Presente uma informação da Divisão dos Serviços Operacionais, datada de 19/09/2011, a 

apresentar a Estimativa de Custos para execução dos trabalhos de pavimentação da Rua Soares Pinto 

(Boco/Quintã), Soza, no valor total de 60.744,78 € (sessenta mil, setecentos e quarenta e quatro euros e setenta e 

oito cêntimos) a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o assunto à Divisão Financeira para 

informar da respetiva cabimentação orçamental e tipo de execução previsto nas Grandes Opções do Plano, e, à 

Divisão de Infraestruturas e Ambiente para avaliar da necessidade do projeto de execução para a requalificação 

adequada da referida via. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA - PARQUE VALE DAS AZENHAS – PEDIDO DE MATERIAL – 

Presente o oficio, datado de 05/08/2011, da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Ouça, a solicitar material 

destinado à continuação das obras no terreno do Parque Vale das Azenhas, em Ouca, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, o seguinte: a) Solicitar à Divisão dos Serviços Operacionais para procederem à 

orçamentação; b)Solicitar à Divisão Financeira para verificar cabimento orçamental; c) Solicitar à Divisão de 

Infraestruturas e Ambiente para elaborar estudo de acordo com as pretensões da Junta de Freguesia para 

desenvolvimento do Parque Vale das Azenhas. --------------------------------------------------------------------------------- 

22 - MANUAL DE NORMAS PARA A INSTRUÇÃO DE PEDIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE 

OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

Manual de Normas para a instrução de pedidos para a realização de operações urbanísticas, documento que se dá 



  
 

aqui com inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente livro de atas. ------------------------------------------ 

23 - JOSÉ FREIRE DE BRITO, ANA ISABEL BRITO VALENTE MARTO E JOÃO CUSTÓDIO 

VALENTE - TERRENO EM SOZA – Seguidamente, a Câmara Municipal, tendo em consideração as áreas 

ocupadas pelo Município de Vagos quer com o arranjo urbanístico do centro de Soza, quer com a rede de 

drenagem de águas pluviais, 1.180 m2, aos proprietários do artigo rústico 8044, freguesia de Soza, acima 

mencionados, deliberou, por unanimidade, a ocupação administrativa de 1.180 m2 da área do terreno do referido 

prédio rústico para os fins atrás citados, que se indemnize os proprietários no valor global de 7.325,00 € (sete mil, 

trezentos e vinte e cinco euros), e que se execute, conforme planta junta ao processo, a Rede de Drenagem de 

Águas Pluviais desde a Rua Mário Reis Pedreiras até à vala hidráulica junto ao Arranjo do Centro de Soza, em 

coletor de águas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 – PROCESSO DE RIAVAGOS/CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – Em seguida foi presente o ofício n º 

125/12- DBI, datado de 17/01/2012, da Caixa Geral de Depósitos, respeitante à regularização da situação de atraso 

na operação nº 9015/004468/191 relativa à cessão de créditos com Riavagos, bem como a Informação do Senhor 

Chefe da Divisão Financeira, datada de 30/01/2012, sobre o assunto, documentos que se dão aqui como 

inteiramente reproduzidos e ficarão arquivados no presente Livro de Atas. ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração que a proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos vai 

ao encontro do pretendido pelo Município de Vagos no que respeita à regularização dos valores vencidos e não 

pagos por força da suspensão de pagamentos promovida aquando da entrada do recurso extraordinário de revisão, 

deliberou, por maioria, com 3 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara Municipal e dos Senhores 

Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e 2 abstenções (dos Senhores 

Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro) aprovar a proposta nas 

seguintes condições: a) Manter-se prazo, taxas, valores e datas de vencimentos das amortizações, decorrentes do 

acordo de pagamento de prestações e cedência de créditos visado pelo Tribunal de Contas no que toca ás 

prestações vincendas; b) Quanto às prestações vencidas, a Câmara Municipal aceita adenda ao contrato, prazo de 

amortização a 10 anos, Taxa Euribor a 6 meses acrescida de spread de 5% e taxas de mora idênticas ao contrato 

inicial, aplicadas ao valor de 744.085,76 € (setecentos e quarenta e quatro mil, oitenta e cinco euros e setenta e seis 

cêntimos); c) Retomar os pagamentos das prestações vincendas no âmbito do contrato de cessão de créditos 

outorgado em 2005; d) Iniciar o pagamento das prestações vencidas após outorga da adenda ao contrato e recolha 

de visto do Tribunal de Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: Os Senhores Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro declararam o seguinte: “Abstemo-nos na votação de qualquer decisão relativa ao processo 

Riavagos - Caixa Geral de Depósitos por entendermos que a solução para este processo passa por arguir a nulidade 

do contrato inicial de venda pelo município, situação que, provada, faz “ruir” como inexistentes todos os atos 



 
 
 
 
 
 

 

subsequentes.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

25 - LOMBA DO FORTE VELHO – LICINIO RAMOS, LDA. – Continuando, foi presente uma carta, datada 

de 16/01/2012, da empresa Licínio Ramos, Lda., de Covão do Lobo, a apresentar uma proposta extrajudicial sobre 

o processo Lomba do Forte Velho, ação 550/11.3T2AVR, dizendo que sem prejuízo da posição assumida nestes 

autos pela sociedade a mesma está disposta a reduzir o valor peticionado e assente naqueloutros, à quantia de 

1.400.000,00 € (um milhão e quatrocentos mil euros), e que esta proposta, para além da redução de 29.327,70 € 

(vinte e nove mil, trezentos e vinte e sete euros e setenta cêntimos) não contempla a reivindicação de quaisquer 

juros desde a sua entrada até ao presente momento. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara prestou uma informação escrita, datada de 31/01/2012, a 

fim do órgão executivo melhor poder decidir, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará 

arquivado no presente Livro de Atas ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, rejeitar a proposta apresentada por Licínio 

Ramos, Lda., porquanto a mesma imputa a totalidade da culpa ao Município quando os factos já provados não o 

demonstram. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto – Os Senhores Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos e Drª Dina Maria Marques 

Ribeiro declararam o seguinte: “Tendo em consideração a proposta de transação apresentada pela firma Licínio 

Ramos Lda e o Despacho Saneador proferido no âmbito do processo da Lomba do Forte Velho; Tendo ainda em 

consideração a informação prestada pelo sr. Presidente da Câmara que aponta para os diversos cenários possíveis; 

Entendemos que não deve ser aceite a proposta extrajudicial apresentada pela autora do processo e que o mesmo, 

chegado a esta fase, deve ser decidido em sede judicial.” ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que os Senhores Vereadores do Movimento Vagos Primeiro manifestaram que, por 

motivos profissionais e inadiáveis, se acham impossibilitados de continuar na presente reunião, o que conduziria à 

inexistência de quórum deliberativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter os pontos não 

discutidos para a reunião já agendada para 22 de fevereiro de 2012. --------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________ Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezoito horas e cinquenta minutos. --------------------------------------------------------------------- 


