
 
 
 
 
 
 

 

 

ATA Nº 4/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 22 DE FEVEREIRO 

DE 2012 

 

--------- No dia 22 de fevereiro de 2012, pelas quinze horas e trinta 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 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. Marco António Ferreira Domingues, 

Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte 

Macedo Pinto, Chefe da Divisão Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------- 

HORA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 15,30horas. ------------------------------------------------------------ 

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 a falta dada pela Senhora 

Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro à presente reunião. A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------- 

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciá-las em 

próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve qualquer intervenção. ------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 20 de 

fevereiro de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro 316.316,42 € (trezentos e dezasseis mil, trezentos e 

dezasseis euros e quarenta e dois cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ------------------------ 

2 – MAISVAGOS, S.A. – RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Tendo em 

consideração o objeto social da MAIS VAGOS, S.A., a participação no Município no seu capital social e a 

importância de que reveste o projeto do Parque Empresarial de Soza para o Município de Vagos, no que toca ao 

seu desenvolvimento industrial e sócio - económico e ao facto do mesmo ir ao encontro da execução do Plano 

Diretor Municipal de Vagos, em especial a sua Unidade Operativa de Planeamento e Gestão nº  9 (UOPG-9), a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor á Assembleia Municipal de Vagos que reconheça para o  

Projeto - Parque Empresarial de Soza  em que é promotora a MAIS VAGOS, S.A.,.o interesse público municipal 

e a isente de taxas de licenciamento, nas necessárias operações de loteamento e Urbanização do Parque, em que 

a mesma seja requerente e promotora, a isente de IMI, pelo prazo global de 10 anos (5+5), relativamente aos 

prédios cuja propriedade seja da MAIS VAGOS S.A., no respetivo Parque e enquanto esta se mantiver , e a 



  

isente de Derrama, de igual modo pelo prazo global de 10 anos(5+5), relativa aos lucros que a mesma vier a 

obter fruto do desenvolvimento da sua atividade e objeto social. ---------------------------------------------------------- 

3 – ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DO CARVOEIRO - VOUGA – ADESÃO DO MUNICÍPIO DE 

VAGOS.  – Tendo em consideração que, na presente data, a entidade cuja obrigação e competência quanto ao 

abastecimento e fornecimento de água de rede pública se acha transferida por concessão, pelo prazo de 50 anos, 

para as Águas da Região de Aveiro (ADRA) e que cumpre à mesma avaliar se as captações localizadas em 

território municipal, cuja exploração e gestão também lhes compete, serão adequadas e suficientes face aos 

consumos e às reservas de água existentes nos aquíferos explorados, para o período de concessão e, após esse 

período, quer haja renovação ou “términus” do mesmo, se é necessário recorrer a uma fonte alternativa de 

fornecimento de água ao sistema, em alta, pelo que deverá a mesma pronunciar-se previamente a uma decisão 

definitiva do Município de Vagos em aderir à Associação de Municípios do Carvoeiro/Vouga (AMC/V); Tendo 

em consideração que a proposta de adesão obriga a um conjunto de investimentos para a entidade requerente 

(AMC/V) cujo pressuposto da sua realização é o fornecimento de água ao sistema dos metros cúbicos 

necessários para abastecimento; Tendo em consideração que a proposta da requerente (AMC/V) apenas cobre 

parte da rede municipal, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar parecer à ADRA nos termos 

propostos, solicitar esclarecimentos à requerente (AMC/V) sobre a obrigatoriedade de fornecimentos futuros e, 

se para o investimento que propõe, estará o Município obrigado a suportar parcialmente custos não financiados 

pelo POVT ou adaptar a sua rede municipal em alta para receber água da AMC/V. Mais deliberou, por 

unanimidade, remeter o processo à Assembleia Municipal para discussão e definição no sentido de ser definido 

se deve o município ter disponível uma fonte alternativa de fornecimento de água, em alta, à rede pública. -------- 

-------- Declaração de voto: O Senhor Vereador Dr. Paulo César Oliveira Ramos declarou o seguinte: “Voto a 

favor mas só aceito aderir à AMC/V caso técnica, económica e legalmente, não exista outra alternativa, ou seja, 

independentemente do parecer da ADRA, seja colocada em análise uma alternativa em que o fornecimento de 

água se mantenha no Município e/ou de decisão independente do Município.” ----------------------------------------- 

4 – ATOS E CONTRATOS RELATIVOS AOS TERRENOS DO AREÃO SUL - Tendo em consideração 

que relativo aos atos administrativos praticados pela Câmara Municipal, pela Assembleia Municipal e pelo 

Presidente da Câmara Municipal, e aos contratos que dos mesmos resultaram, relativos aos terrenos do Areão 

Sul; Tendo em consideração que pelos mesmos decorreu procedimento e processo crime contra dois dos sujeitos 

envolvidos naqueles atos e contratos e que os mesmos foram condenados por crimes cujas decisões judiciais 

transitaram em julgado em fevereiro de 2009; Tendo em consideração que da prática de tais crimes poderá 

importar a nulidade dos atos e contratos deliberados/outorgados; a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

requerer ao Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro que pondere a viabilidade de, 

em ação administrativa para o efeito, promover e obter a declaração judicial da nulidade dos mesmos. ------------- 



 
 
 
 
 
 

 

5 - NORBERTO MAGALHÃES SOARES - ACIDENTE DE VIAÇÃO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO 

- Presente o processo respeitante ao pedido de indemnização apresentado por Norberto Magalhães Soares, datado 

de 22/01/2011, e assegurada a audição prévia nos termos do C.P.A., sem que tivesse havido qualquer 

reclamação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do interessado, com base no 

teor da deliberação camarária de 06/12/2011. --------------------------------------------------------------------------------- 

6 - JOSÉ CÂNDIDO MARTINS OLIVEIRA - ACIDENTE DE VIAÇÃO - PEDIDO DE 

INDEMNIZAÇÃO - Presente o processo respeitante ao pedido de indemnização apresentado por José Cândido 

Martins Oliveira, datado de 30/12/2010, e assegurada a audição prévia nos termos do C.P.A., sem que tivesse 

havido qualquer reclamação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do 

interessado, com base no teor da deliberação camarária de 06/12/2011. -------------------------------------------------- 

7 - CARLOS VINAGRE AUGUSTO - ACIDENTE DE VIAÇÃO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - 

Presente o processo respeitante ao pedido de indemnização apresentado por Carlos Vinagre Augusto, datado de 

10/01/2011, e assegurada a audição prévia nos termos do C.P.A., sem que tivesse havido qualquer reclamação, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do interessado, com base no teor da 

deliberação camarária de 06/12/2011. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – CÉSAR SILVA MARQUES – 

“CAFÉ BAR DOS AMIGOS” - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado 

por César Silva Marques, com sede na Estrada Florestal Vagos/Vagueira., na vila de Vagos, para que o seu 

estabelecimento de Café, sito no referido lugar, denominado “Café Bar dos Amigos”, esteja aberto às sextas-

feiras, sábados e feriados, das 07,00 horas às 03,00 horas dos dias seguintes, até 31/03/2012. ------------------------ 

9 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - MARIA DE LURDES DOS 

SANTOS NETO – “VICIUS” - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado 

por Maria de Lurdes Santos Neto, residente na Rua Principal, n.º 178, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, para 

que o seu estabelecimento de Café, sito no referido lugar, denominado “Vicius”, esteja aberto às sextas-feiras, 

sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, das 09:00 horas às 03:00 horas dos dias seguintes, até 

31/03/2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - CARLOS LUZ MARQUES 

LOPES, LDA. – “ESPLANADA” - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido 

formulado pela firma Carlos Luz Marques Lopes, Lda., com sede no Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira, 

Gafanha da Boa-Hora, para que o seu estabelecimento de Bar, Cervejaria, Restaurante e Equipamento de Praia, 

sito no referido lugar, denominado “Esplanada”, esteja aberto todos os dias, das 08:00 horas às 04:00 horas dos 

dias seguintes, até 31/03/2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

11 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - MARVELARIA - COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEIS, LDA. – “CANTO DA SEREIA” - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

deferir o pedido formulado pela Marvelaria – Compra e Venda de Imóveis, Lda., com sede na Praia da Vagueira 

(Molho Norte), freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de Apoio de Praia Completo, 

sito no referido lugar, denominado “Canto da Sereia”, esteja aberto às sextas feiras, sábados, domingos, feriados 

e véspera de feriados, das 09:00 horas às 04:00 horas dos dias seguintes, até 31/03/2012. ----------------------------- 

12 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – SÉRGIO PEDRO ROCHA 

SARABANDO – “VERSUS CAFFÉ” - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido 

formulado por Sérgio Pedro Rocha Sarabando, residente na Rua Padre Joaquim da Rocha, n.º 458, lugar de 

Lombomeão, freguesia de Vagos, para que o seu estabelecimento Snack – Bar e Café, sito no referido lugar, 

denominado “Versus Caffé”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e véspera de feriados, 

das 09,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/03/2012. -------------------------------------------------------- 

13 – SUBLIMEVILLA – PROJECTO GRAFFITI NA VILA DE VAGOS – Em seguida, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação camarária de 07/06/2011, sobre o assunto 

supramencionado, no sentido de nela ficar a constar que se trata de uma prestação de serviço a ser paga a Rui 

Miguel Madeira Pinto, e não um subsídio a Sublimevilla, uma vez que esta é apenas um logótipo, conforme 

declaração do prestador de serviço, constante do processo. ----------------------------------------------------------------- 

14 - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – RELATÓRIO ANUAL 2011 – 

Em seguida, a Câmara Municipal tomou conhecimento do oficio n.º 4/2012, datado de 30/01/2012, do Senhor 

Comandante da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos, bem como do Relatório Anual de 2011 sobre 

os serviços efetuados naquele ano pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Vagos. ----------------------------------- 

15 - PROTOCOLO COM O CENTRO DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DOS 

CONCELHOS DE ILHAVO, VAGOS E OLIVEIRA DO BAIRRO – RATIFICAÇÃO – Seguidamente, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo com o Centro de Formação de Associação 

de Escolas dos Concelhos de Ílhavo, Vagos e Oliveira do Bairro, outorgado em 26/09/2011. ------------------------- 

16 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO – Seguidamente, a 

Câmara Municipal tomou conhecimento o Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo 

(PMAAD) devendo esse documento ser remetido aos Senhores Vereadores, Diretor de Controle Interno, Divisão 

Administrativa, Divisão Financeira e Divisão Jurídica para, no prazo de 5 dias úteis darem o seu contributo sobre 

esse programa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSIDIO – Em seguida, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio à Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, 

no montante 9.100,20 (nove mil, cem euros e vinte cêntimos) destinado ao pagamento de diversas despesas de 



 
 
 
 
 
 

 

reparação em edifícios públicos naquela freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

18 - GRECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO 

DE VAGOS - XVI CROSS DE VAGOS / 43º CAMPEONATO DISTRITAL DE CORTA MATO - 

PEDIDO DE SUBSIDIO – Continuando, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder ao 

GRECAS – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos, um subsídio no montante 

4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros) destinado ao evento XVI Cross de Vagos/43º Campeonato Distrital 

de Corta Mato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 – COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA IGREJA DE LOMBOMEÃO – AGRADECIMENTO – Em 

seguida, a Câmara Municipal tomou conhecimento da carta do Senhor Presidente da Comissão Administrativa da 

Igreja de Lombomeão a agradecer a esta autarquia todo o apoio financeiro que lhes foi concedido para a 

realização das obras de requalificação da Igreja de Lombomeão, bem como a informar que uma vez que esse 

apoio se tornou suficiente para as obras em questão não é necessário que lhe seja concedida a totalidade do valor 

anteriormente solicitado. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retribuir àquela Comissão o 

agradecimento e enaltecer o belíssimo trabalho na recuperação da Igreja de Lombomeão. ---------------------------- 

20 – ATUALIZAÇÃO DE TAXAS RELATIVAS A AÇÕES FLORESTAIS – Quanto a este assunto, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não apreciá-lo, tendo em vista a sua inclusão na futura Tabela de 

Taxas, em elaboração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- E, quando eram cerca das 18,05 horas, o Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos ausentou-

se da Sala de Reuniões por motivos urgentes e inadiáveis, pelo que as deliberações que se seguem não contaram 

com a participação e votação desse Vereador. -------------------------------------------------------------------------------- 

21 – DOAÇÃO ESPÓLIO DE JOÃO GRAVE – Continuando, foi presente uma carta de João Botelho, da 

Senhora da Hora, entrada nos serviços municipais em 02/02/2012, a solicitar à Câmara Municipal que aceite a 

doação gratuita do espólio de João Grave em sua posse, pelo falecimento de Jorge de Matos Ferreira Botelho, 

para que o mesmo passe a integrar o património e espólio da Biblioteca Municipal de Vagos. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação. --------------------------------------------- 

22 – REGULAMENTO MUNICIPAL DA FLORESTA – Nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), 

do nº 2, do artigo 53º “ex-vi” alínea a) do nº 6, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a proposta de Regulamento Municipal da Floresta e remetê-la à Assembleia Municipal para apreciação e 

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

-------- O referido documento é dado aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente Livro 

de Atas fazendo parte integrante da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------ 



  

23 – PROTOCOLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA SELETIVA DE ÓLEOS 

ALIMENTARES USADOS – RATIFICAÇÃO – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal que, em 29/12/2011, outorgou o 

Protocolo de Prestação de Serviços de Recolha Seletiva de Óleos Alimentares Usados com a empresa biosys – 

serviços de ambiente, Lda., com sede em Santo Antão do Tojal, documento que se dá aqui como inteiramente 

reproduzido e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas. ----------------------------------------------------- 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do ponto seguinte da presente Ordem de Trabalhos, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal ausentou-se da Sala de Reuniões em virtude de alguns dos seus familiares 

terem assinado a Reclamação em causa. Ficou a presidir à reunião a Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria 

de Oliveira Rocha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 - RECLAMAÇÃO CONTRA A INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DE 

ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES - ABAIXO ASSINADO – Em seguida, foi presente um abaixo 

assinado, entrado nos serviços municipais em 07/02/2012, dos residentes na freguesia de Calvão (Canto de 

Calvão) a manifestar o seu repúdio pela instalação de uma antena de telecomunicação no terreno situado junto à 

Rua 25 de Abril, pertencente ao Senhor João Margarido. Resumidamente alegam que este tipo de infraestrutura 

provoca problemas graves de saúde, nomeadamente o aumento de doenças oncológicas e a interferência com 

dispositivos cardíacos como os pace-makers, juntando para o efeito documentação científica sobre o assunto. ---- 

-------- Mais solicitam que, de imediato, se cancele esta instalação, podendo a mesma ser transferida para outro 

terreno que diste pelo menos 500 metros da povoação. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisado o processo, em especial o parecer favorável anteriormente emitido pela Autoridade Sanitária, e 

tendo em consideração que a localização da antena se acha inserida no perímetro urbano e tem domicílios 

habitacionais dentro dos raios de 40, 50, 100, 200 e 300 metros; Tendo em consideração, ainda, que a altura da 

antena é de 40 metros e que, caso ocorra algum acidente no futuro, fruto da queda da mesma, tal facto poderá 

eventualmente provocar graves prejuízos para pessoas e bens; a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

notificar a Autoridade Sanitária para, face à reclamação apresentada e aos documentos de suporte, informar esta 

autarquia se mantém o parecer constante do processo de licenciamento. ------------------------------------------------- 

25 - AUTORIZAÇÃO DE CORTE DE VIA MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DE ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES – TESITEL – Em 

seguida, foi presente uma carta da empresa Tesitel – Instalações Técnicas, Lda., de Oliveira de Bairro, datada de 

22/02/2012 a solicitar o corte da via – Rua 25 de Abril – Canto de Calvão, no dia 24/02/2012, para se proceder 

ao arvoramento da infraestrutura de suporte a Estação de Radiocomunicações. ----------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, face ao teor do deliberado no ponto anterior, deliberou, por unanimidade suspender 

a apreciação da pretensão do requerente, bem como notificar o mesmo dessa decisão com a menção expressa que 



 
 
 
 
 
 

 

o mesmo fica desde já impedido de proceder a qualquer corte da via. ---------------------------------------------------- 

-------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal foi chamado à Sala de Reuniões, reassumindo 

as suas funções. As deliberações que se seguem passaram então a contar com a sua participação e votação. ------- 

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

BALANCETE REFERENTE ÀS FESTAS 2012 – Continuado, foi presente um ofício da Comissão de Festas 

do Divino Espírito Santo e Santa Maria de Vagos, datado de 16/02/2012, a enviar o balancete referente às Festas 

da Vila de Vagos 2012. A Câmara Municipal, tendo em consideração as circunstâncias económico – financeiras 

que o país, o Município, as empresas e as famílias atravessam, deliberou, por unanimidade, nos termos seguintes:  

1. Aprovar o Programa de Festas para os dias do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora de Vagos; -------- 

2. A despesa associada à organização das festividades para estes dois dias acha-se circunscrita ao 

montante global 44.317,50 € (quarenta e quatro mil, trezentos e dezassete euros e cinquenta cêntimos); - 

3. Tendo em consideração a receita expectável, a Câmara Municipal aprova o orçamento até aquele valor e 

atribui um subsídio até 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros); --------------------------------------------------- 

O pagamento da última prestação do subsídio será efetuado contra a prestação de contas e apresentação dos 

respetivos documentos de despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

27 – REGULAMENTO DO CONCURSO "JOÃO GRAVE" – RETIFICAÇÃO – Seguidamente foi 

presente uma informação da Senhora Vereadora da Educação e Cultura, datada de 07/02/2012, a informar que 

após apresentação a esta Câmara Municipal do Regulamento do Concurso João Grave verificou-se a existência 

de um lapso na alínea f), subsecção V – Prémios, da Secção II, do referido regulamento, pelo que propõe que se 

aprove uma retificação e os inerentes efeitos, ou seja: onde se lê “Ao vencedor da categoria um prémio, em 

livros, no valor de 350 €“, deverá ler-se “Ao vencedor da categoria, em cada uma das modalidades, um prémio 

no valor de 350 €”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de retificação, nos termos atrás 

expostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Dado o adiantado da hora, e quando eram cerca das 19,00 horas, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata em minuta, nos termos e para efeitos consignados no n.º 3, do art.º 92, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e interromper a 

presente reunião e fixar para o dia 24/02/2012, sexta-feira, com inicio às 9,30 horas, neste mesmo local, a 

continuidade da mesma, devendo ser dado conhecimento deste fato aos Senhores Vereadores que neste momento 

não se encontram presentes. A presente minuta vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui presentes e por 

mim _______________________________________ Chefe da Divisão Administrativa.------------------------------ 

 



  

 


