
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 5/13, de 19 de FEVEREIRO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 5/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 19 DE FEVEREIRO  

 

--------- No dia 19 fevereiro de 2013, pelas quinze horas e vinte minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, 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 Oliveira Rocha, e dos senhores Vereadores, eng. Mário Santos Martins Júnior, dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, dr. Paulo César de Oliveira Ramos. Assistiu à reunião a senhora Carla Manuela Castro Sarabando, 

Assistente Técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 de novembro de 2009, justifica as faltas: ------------------------------------------------- 

• À presente reunião dos senhores Vereadores Dr.ª Cláudia Oliveira e dr. Marco António Ferreira 

Domingues, por motivos profissionais.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a registar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Antes de se entrar na discussão e votação dos assuntos constantes da Ordem do Dia, o senhor Presidente da 

Câmara, usou da palavra para informar o órgão executivo do agendamento para o próximo dia 26 de fevereiro de 

2013 de reunião extraordinária, com inicio à hora habitual e no mesmo local. ---------------------------------------------- 

2 - O senhor Vereador eng. Mário dos Santos Martins Júnior manifestou o seu desagrado relativamente ao estado 

em que se encontram as estradas do sul do Concelho. Demonstra falta de respeito pelos munícipes. -------------------- 

-------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA---------------------------------------------- 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA -------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 18 de janeiro de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 710.357,40 € (setecentos e dez mil trezentos e cinquenta e sete euros e quarenta cêntimos). ------------ 

A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------- 
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2 – CONTENTOR DE LIXO - QUEIXA – ANTÓNIO MOREIRA DE OLIVEIRA ---------------------------- 

Presente parecer do senhor dr. Pedro Samagaio, datado de 01 de fevereiro 2013 relativo a uma queixa sobre o 

posicionamento de um contentor de lixo situado da Rua 25 de Abril, nº6 em Canto de Calvão. ---------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto de abstenção do senhor Vereador eng. Mário Martins, 

que de acordo com o Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos deste Município, artº 8 nº 1, se mantém o 

referido contentor no local que lhe foi destinado e construído e que é junto da casa nº 6. ----------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS -------------------------------------------------------------------------- 

Presente informação do senhor dr. Nuno André, de 13 de fevereiro de 2013, sobre a necessidade do aumento 

temporário de fundos disponíveis no montante de 250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros), por conta das 

receitas próprias a receber nos meses de maio e junho, nos montantes de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil 

euros) e 100.000,00€ (cem mil euros), respetivamente. --------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do disposto no artigo 4 º da Lei nº 8/2012, de 21 

de fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos fundos disponíveis nos valores e nas condições da 

informação supra referida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – GRECAS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO -------------------------------------------------------------------------- 

Presente ofício de Grecas – Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Santo António, nº 001-13 datado de 

29 de janeiro 2013 a solicitar apoio financeiro, no valor de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros); ---------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido pedido. O senhor Vereador eng. Mário 

Martins declarou que vota favoravelmente, “lamentando que continuem por pagar muitos subsídios atribuídos a 

diversas entidades há anos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – APRECIAÇÃO PÚBLICA DO PROJETO DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS DO MUNICIPIO DE VAGOS ----------------------------------------------------------------- 

Presente proposta da Técnica Superior drª Margarita Domingues, datada de 14 de fevereiro 2013; ------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente projeto de regulamento e tabela de taxas e 

outras receitas do Município de Vagos, adaptado à iniciativa “Licenciamento Zero”, e submeter a apreciação 

pública pelo prazo de 30 (trinta) dias para recolha de sugestões. ---------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador dr. Paulo Ramos propõe para o licenciamento industrial um regime especial para o apoio na 

celeridade do processo que permita a execução atempada dos fundos comunitários funcionando como apelativo 

para a fixação de empresas nos parques empresariais de Vagos------------------------------------------------------------ 
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6 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL – PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E AFINS PARA O EDIFICIO DO PROJETO C³ -------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral - para 

aquisição de serviços de pintura e afins para o edifício do projeto C³. ---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO – 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTO NO EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO CMV ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado - 

para aquisição de serviços de reparação de pavimento no edifício administrativo CMV.------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – ACORDO DE PAGAMENTO – VAGA SGPS – MUNICIPIO DE VAGOS – LICINIO RAMOS, LDA  

O presente ponto foi retirado para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – PAGAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da relação que aqui se dá 

como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 29 de janeiro a 13 

de fevereiro de 2013, bem como da Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no período de 01 a 13 

de fevereiro 2013, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a 

fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------ 
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B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - ABERTURA DE ESTRADA ENTRE AS ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA – PROC.º 

N.º6.2.2 - 4/2009 – AUTO RECEÇÃO PROVISÓRIA TOTAL E CONTA FINAL DA EMPREITADA ----- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor eng. José Silvestre, datada de 07 de fevereiro de 2013 --------------------------------- 

• Parecer do senhor eng. Jorge Almeida, datado de 08 de fevereiro de 2013; ----------------------------------- 

• Auto de Receção Provisória Total, de 30 de janeiro de 2013; --------------------------------------------------- 

• Carta de EDP – Distribuição nº 141/12/AOAVR-OB de 26 de dezembro de 2012; -------------------------- 

• Conta Final da empreitada, datada de 31 de janeiro de 2013; ---------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória total e conta final da 

empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quando eram 15 horas e 59 minutos, o senhor Vereador, dr. Paulo César de Oliveira Ramos ausentou-se da sala 

de reuniões. As deliberações que se seguem não contaram com a participação e votação do senhor Vereador. ----- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ESTACIONAMENTO NA PRAIA DA VAGUEIRA (GAFANHA DA BOA-HORA) - PROC.º Nº 6.2.2-

07/2006 – RECEÇÃO DEFINITIVA --------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor eng. José Silvestre, datada de 07 de fevereiro de 2013; -------------------------------- 

• Parecer do senhor eng. Jorge Almeida de 08 de fevereiro de 2013; --------------------------------------------- 

• Auto de Receção Definitiva, de 06 de fevereiro de 2013; -------------------------------------------------------- 

• Comunicação/fax com referência n.º102_JC_12_DC do adjudicatário da empreitada em epígrafe, 

Manuel Vieira Bacalhau Lda, datada de 20 de dezembro de 2012, solicitando a receção definitiva da 

empreitada, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva. --------------------------- 

Mais deliberou que a Divisão Financeira (DF) restitua ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e 

promova, pela forma própria, a extinção da caução prestada. -------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XAVEGA NA PRAIA DO AREÃO – PROCESSO DIA – 

E02/2012 – JÚRI DO PROCEDIMENTO – ATA N.º 1 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ----------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente datado de 06 de fevereiro de 2013, para ratificação. ------------------------- 
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• A ata nº1do júri do procedimento, constituído pelos senhores, eng.º Jorge Almeida, arq. Pedro Castro e 

dr. Nuno André, datada de 06 de fevereiro de 2013 e que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“ACTA Nº 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Pronúncia do órgão competente para a decisão de contratar relativa aos erros e omissões identificados pelos 

interessados) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Construção de Apoio à Arte Xávega na Praia do Areão” ------------------------------------------------------ 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, pelas 15,00 horas, reuniu o Júri do 

Procedimento, constituído por deliberação de 16 de outubro de 2012, na sequência das Listas de Erros e 

Omissões apresentadas pelos interessados. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao que antecede, o Júri do Procedimento deliberou: ------------------------------------------------------- 

1. Propor ao órgão competente para a decisão de contratar a aceitação parcial dos erros e das omissões 

identificados pelos interessados, nos termos expressamente referidos pelo projectista, e que se 

consubstancia no novo Mapa de Quantidades fazendo parte integrante da presente Acta; ----------------- 

2. Manter o Preço Base em 124.993,02€ (cento e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e três euros e 

dois cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Prorrogar o prazo para entrega das propostas até às 23h59m do dia 14/02/2013, nos termos do nº 2 do 

artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro; ------ 

4. Disponibilizar no portal da Plataforma Electrónica vortalGOV a presente Acta e os documentos 

referidos no ponto 1; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Juntar os documentos referidos no ponto anterior às peças do procedimento que se encontram patentes 

para consulta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Notificar todos os interessados que tenham adquirido as peças do procedimento, através da Plataforma 

Electrónica vortalGOV, dos factos referidos nos pontos anteriores; ------------------------------------------- 

7. Publicar imediatamente aviso, nos termos do nº 4 do artigo 64º do CCP, da decisão de prorrogação do 

prazo fixado para a apresentação das propostas conforme definido no ponto 3 da presente Acta. -------- 

Para constar e demais efeitos se lavrou a presente acta, que depois de lida foi aprovada, por unanimidade, 

pelos membros intervenientes neste acto.” ------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara. ---------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quando eram 16 horas e 19 minutos, o senhor Vereador, dr. Paulo César de Oliveira Ramos regressou à sala de 
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reuniões. As deliberações que se seguem passaram a contar com a participação e votação do senhor Vereador. --- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA --------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do Técnico Superior, arq.º Pedro Castro, datada de 11 de fevereiro de 2013 que a seguir se 

transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« Sr. Presidente da Câmara Municipal -------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: Requalificação do Centro da Vila.------------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência de reunião realizada em 07.02.2013, com o Sr. Vereador Dr. Silvério Regalado e munícipes 

interessados na presente questão, informa-se o seguinte -:----------------------------------------------------------------- 

1- O Centro da Vila de Vagos apresenta algumas situações que não contribuem para a sua dignificação, a 

saber: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Empreitada do “Arranjo do Centro da Vila” que não deu execução à totalidade da obra prevista no 

respetivo Projeto de Execução; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Existência de espaços insuficientemente caracterizados, nomeadamente nas plataformas confinantes, a 

nascente, com o Edifício dos Paços do Concelho de Vagos; ---------------------------------------------------------------- 

c) Existência de equipamento urbano de fraca qualidade (sobretudo o relativo à iluminação) e de um 

mini-campo desportivo cuja implantação e aspeto pouco se coaduna com o lugar; ------------------------------------ 

d) Presença, numa paisagem de forte carga natural como são as adjacências do Rio Boco, de um espaço 

ajardinado demasiado geometrizado e que com esta conflitua; ------------------------------------------------------------ 

e) Insuficiência de atividades e elementos urbanos que, numa articulação funcional lógica, favoreçam a 

paragem e a permanência dos cidadãos no Centro da Vila; ---------------------------------------------------------------- 

f) Grande intensidade de tráfego que se verifica na EN 109 e que acentua a sua importância, face à 

inexistência de alternativas próximas e à introdução de portagens na A17, como via de atravessamento do 

aglomerado urbano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, face à complexidade das situações referidas, considera-se conveniente que a presente intervenção 

se restrinja ao estritamente indispensável, de modo a não dificultar a sua necessária integração num projecto de 

maior fôlego, a desenvolver subordinado a uma premissa de “custos controlados” e a executar na sequência de 

um prévio procedimento de concurso público de conceção, se assim também considerado superiormente como 

pertinente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nestes termos propõe-se, para efeitos de aprovação e desenvolvimento do respetivo Estudo Prévio, que seja 

apreciado e decidido aquilo que se considera ser estruturante na solução, ou seja, uma pavimentação em cubos 

de granito (5cm de aresta) em área que incluirá o espaço ocupado pela redução da fonte cibernética existente, 
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situação resultante da deliberação da Câmara Municipal de Vagos de 24.02.2012. Este pavimento estender-se-

ia até à EN 109, ao qual corresponderia um rebaixamento do respetivo lancil de modo a permitir o acesso de 

viaturas ligeiras à plataforma da praça (situação a controlar eventualmente através de floreiras, nos termos 

considerados superiormente como convenientes). ---------------------------------------------------------------------------- 

O Arquiteto – Pedro Ruano de Castro – Vagos, 11 de fevereiro de 2013. » -------------------------------------------------- 

O senhor Vereador eng. Mário Martins começou por dizer que discordava “ da filosofia porque o que se 

esperaria era que fosse feito um projeto global”. Mais disse que “ a iluminação tinha falta de qualidade e que a 

falta de estacionamento era um problema”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara propõe que se dê execução à deliberação da Câmara Municipal de 24 de 

fevereiro de 2012 clarificando-se a deliberação, com 3 retificações: ------------------------------------------------------ 

1 – Criação de espaços de paragem temporária de veículos ligeiros; ------------------------------------------------------ 

2 – Substituição das árvores de canto sudoeste por palmeiras iguais às da praça; --------------------------------------- 

3 – Manter o canteiro/caldeira circular em frente à igreja e aos Paços do Concelho. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Divisão de Equipamentos e Projetos para efeitos de 

medição e orçamentação e à Divisão Financeira para efetuar procedimento de aquisição dos materiais após 

verificação e cativação de fundos disponíveis e cabimentação orçamental. ---------------------------------------------- 

O senhor vereador dr. Paulo Ramos apresentou a seguinte declaração: “Consideramos extremamente relevante 

que seja um dos vetores fundamentais da ação da Câmara Municipal a requalificação urbana e arquitetónica do 

Centro da Vila e que esta ação seja incluída em futuras intervenções”. Os senhores Vereadores eng. Mário 

Martins e dr. Silvério Regalado subscreveram a declaração. --------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – QUEDA DE MUROS NO ARMAZÉM – ESTIMATIVA DE CUSTOS – VAGOS -------------------------- 

O presente ponto foi retirado para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROCESSO DIA – 

E01/2012 – RELATÓRIO FINAL – PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO ------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Relatório Preliminar, datado de 11 de janeiro de 2013; ----------------------------------------------------------- 

• Pronuncia ao Relatório Preliminar emitido pelo concorrente Pedro Cruz – Empreiteiros, S.A., em fase 

de Audiência Prévia do Procedimento supra citado; -------------------------------------------------------------- 

• Relatório Final, datado de 22 de janeiro de 2013. ----------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade adjudicar a referida obra. -------------------------------------------- 
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7 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL - VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o relatório n.º 11, de 11 de fevereiro de 2013, da Coordenação de Segurança da Obra. ------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente dr. Rui Miguel 

Rocha da Cruz, datado de 14/02/2013, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do Plano de 

Segurança e Saúde, da obra de “Construção de Biblioteca Municipal”. Mais deliberou que da presente 

deliberação o senhor arquiteto Pedro Castro dê conhecimento à Fiscalização, à Coordenação de Segurança em 

Obra e à Entidade Executante. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quando eram 17 horas e 10 minutos, o senhor Vereador, eng. Mário Martins ausentou-se da sala de reuniões. As 

deliberações que se seguem passaram a não contar com a participação e votação do senhor Vereador. -------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 – LOTEAMENTO – VILA DE VAGOS - PROCESSO N.º 1/12 ---------------------------------------------------- 

Presente requerimento, de 16 de janeiro de 2013, solicitando a isenção do pagamento de taxas referentes ao 

loteamento em epígrafe e sugerindo/requerendo que o pagamento das mesmas seja repercutido para cada um dos 

lotes aquando do licenciamento de construção; ------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a requerente que o cálculo de taxas efetuado pelos 

serviços municipais se acha de acordo com a legislação e Regulamentos aplicáveis e que tem sido aplicados da 

mesma forma e com o mesmo entendimento às operações de loteamento autorizadas na vila de Vagos. ------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quando eram 17 horas e 16 minutos, o senhor Vereador eng.ª Mário Martins entrou na sala de reuniões 

assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a participação e votação do 

senhor Vereador.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXTRAS 

Não houve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

O senhor Alírio de Matos pediu para fazer uma intervenção para informar que os buracos nas estradas a norte da 

vila dos quais já se tinha queixado continuam por reparar bem como numa placa que o tempo tombou e agora até 

desapareceu. Apresentou a fatura de água para dizer que consumiu 2 m³ de água e pagou 20€, demonstrou o seu 
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descontentamento pela Câmara Municipal ter cedido a exploração de águas à empresa denominada AdRA. O 

senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos que entendeu adequados. ---------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta, 

nos termos e para os efeitos consignados no 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, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim Carla 

Manuela Castro Sarabando, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às 17 horas e 38 minutos. ------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

________________________________________ 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA 

 

___________________________________________ 


