
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 7/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 20 DE MARÇO DE 

2012 

 

--------- No dia 20 de março de 2012, pelas quinze horas e vinte 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 Oliveira 

Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, 

Eng.º Mário Santos Martins Júnior. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão 

Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

HORA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 15,20 horas. ------------------------------------------------------------ 

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.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, bem 

com a falta dada ao início da reunião pelo Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, o qual veio a 

comparecer mais tarde conforme se mencionará no local próprio da presente ata. A Câmara Municipal tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: A Câmara Municipal 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. 

Marco António Ferreira Domingues) e uma abstenção (do Senhor Vereador Eng. Mário dos Santos Martins Júnior) 

aprovar a ata número 6/12, respeitante à reunião ordinária de 06/03/2012. Sobre o assunto o Senhor Vereador Eng. 

Mário dos Santos Martins Júnior declarou que se absteve em virtude de não ter estado presente na referida reunião.  

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

INTERVENÇÃO DE MUNÍCIPES – Considerando que se encontravam presentes na Sala de Reuniões um 

conjunto de Munícipes a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar um período para a intervenção dos 

mesmos, sem prejuízo de, posteriormente, poderem continuar a assistir à reunião se assim o entendessem. Usou 

então da palavra o Senhor Arsénio Pimentel Nogueira, em representação de todos os Munícipes presentes, para dar 

a conhecer à Câmara Municipal que a TDT – Televisão Digital Terrestre não chega às casas das pessoas conforme 

devia chegar e que, segundo a ANACOM a percentagem de cobertura no Concelho de Vagos era de apenas 66% 

quando publicamente sempre foi divulgado pela comunicação social que a mesma iria ser de 100%. Continuando, 

procedeu à leitura de uma carta que pretende dirigi-la à ANACOM e a outras entidades. --------------------------------- 



  

-------- Sobre o assunto o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou os presentes que fará as diligências 

necessárias junto do Grupo Parlamentar do PPD/PSD no sentido do mesmo fornecer os resultados do Inquérito 

efetuado para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 19 de 

março de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro 228.568,72 € (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e 

oito euros e setenta e dois cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ------------------------------------- 

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – ARMANDO DE OLIVEIRA – “CAFÉ 

OLIVEIRA” - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Armando de 

Oliveira, respeitante ao regime excecional de funcionamento do estabelecimento “Café Oliveira”, de Calvão para 

funcionar às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriado, até às 04,00 horas, até ao dia 

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

3 – PROTOCOLO ENTRE A ENTIDADE DE ESTÁGIO E O INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE 

BUSTOS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo celebrado 

entre a Câmara Municipal de Vagos e o Instituto de Promoção Social de Bustos, documento que se dá aqui como 

inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente Livro de Atas. ------------------------------------------------------- 

4 – PRESIDENTE CCDR CENTRO – CESSAÇÃO DE FUNCÕES – Em seguida, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento da mensagem enviada pelo Senhor ex - Presidente da CCDRCentro sobre a cessação de funções. ------- 

5 - MAISVAGOS – NOMEAÇÕES – Considerando que o Senhor Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior 

manifestou a vontade de ausentar-se da Sala de Reuniões em virtude do assunto dizer-lhe diretamente respeito, e 

como tal o órgão executivo ficaria impedido de deliberar por inexistência de quórum, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, adiar a apreciação e votação deste assunto para posterior análise no decurso da presente reunião, 

caso se verifique a existência de quórum. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/AUXÍLIOS ECONÓMICOS – PROPOSTA PARA ADOÇÃO DE NOVO 

BOLETIM DE CANDIDATURA – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

adoção do novo boletim de candidatura respeitante ao pedido de Auxílios Económicos no âmbito da Ação Social 

Escolar, a que se refere a informação Técnica de 14/03/2012. ------------------------------------------------------------------- 

7 - VIGARARIA DA PASTORAL GERAL - DIOCESE DE AVEIRO - PEDIDO DE APOIO – Em seguida, foi 

presente uma carta do Senhor Vigário Episcopal da Pastoral Geral, de Aveiro, datada de 14/03/2012, a informar que 

pretende a Diocese de Aveiro realizar a Festa Diocesana das Famílias nos próximos  dias 19 e 20 de maio, no Colégio 

de Calvão, sob o lema “ Para uma Família + Feliz + Amor “, pelo que solicita o apoio da Câmara Municipal para esta 

atividade, designadamente a cedência de palcos, cadeiras e apoio financeiro. ------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, associar-se ao evento apenas na sua componente logística e, 

dentro desta, ceder e transportar 800 cadeiras de que é proprietária e ceder, transportar, montar e desmontar o palco 

de que, de igual modo é proprietária. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 – PMAAD – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO – Quanto a 

este ponto da Ordem do Dia o mesmo foi retirado para apreciação em próxima reunião. ------------------------------------ 

9 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DA VAGUEIRA 

– Presente a informação técnica, datada de 16/03/2012, sobre o assunto supramencionado, que se dá aqui como 

inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara Municipal, considerando 

que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio 

favorável para o ajuste direto - regime geral para reformulação do projeto de execução da requalificação da praia da 

Vagueira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO À SAÍDA DA ETAR DE SALGUEIRO E DA 

ETAR DE SANTA CATARINA - Presente a informação técnica, datada de 16/03/2012, sobre o assunto 

supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de 

Atas, a Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, 

por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para aquisição de serviços 

de controlo analítico à saída da ETAR de Salgueiro e da ETAR de Santa Catarina. ------------------------------------------ 

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA PARA O PROJETO AVAC DA 

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DO ANTIGO CENTRO DE SAÙDE DE VAGOS – Quanto a este ponto 

da Ordem do Dia o mesmo foi retirado para efeitos de esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------ 

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 

DE VAGOS - Presente a informação técnica, datada de 16/03/2012, sobre o assunto supramencionado, que se dá 

aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara Municipal, 

considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por unanimidade, dar 

parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para aquisição de serviço de manutenção do 

relvado sintético do Estádio Municipal de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES E EMISSÃO DE RELATÓRIO, DENTRO 



  

DOS CRITÉRIOS MINIMOS DA FIFA, PARA O RELVADO SINTÉTICO DO ESTADIO MUNICIPAL DE 

VAGOS - Presente a informação técnica, datada de 16/03/2012, sobre o assunto supramencionado, que se dá aqui 

como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara Municipal, 

considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por unanimidade, dar 

parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para aquisição de serviço de realização de testes e 

emissão de relatório, dentro dos critérios mínimos da FIFA, para o relvado sintético do Estádio Municipal de Vagos.  

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

AQUISIÇÃO DA MÃO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE PAVÉ, PARA O ARRANJO URBANÍSTICO 

DO ESPAÇO ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO DE SANTO ANDRÉ - Presente a informação técnica, datada 

de 16/03/2012, sobre o assunto supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará 

arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos 

constantes do OE 2012, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime 

simplificado para aquisição de serviços de mão de obra de aplicação de pavê, para o arranjo urbanístico do espaço 

envolvente ao cemitério de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EXPOSIÇÃO “UMA REVOLUÇÃO DESENHADA: O 25 ABRIL E A BD” - Presente a informação técnica, 

datada de 16/03/2012, sobre o assunto supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia 

ficará arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os 

requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - 

regime simplificado para a exposição “Uma Revolução Desenhada: o 25 de Abril e a BD “.------------------------------- 

16 – PARECER GENÉRICO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR 

AJUSTE DIRETO EM REGIME SIMPLIFICADO - Presente a informação técnica, datada de 16/03/2012, sobre 

o assunto supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente 

Livro de Atas, a Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, 

deliberou, por unanimidade, dar parecer genérico favorável à celebração de contratos de aquisição de serviços por 

ajuste direto em regime simplificado, nas condições constantes da referida informação. ------------------------------------ 

17 - PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar os pagamentos constantes da 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ------------------------------------------------------------ 

18 – 1 ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2012 – 

RATIFICAÇÃO - Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 64º do Decreto-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, ratificar a 1ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, 

o montante de 109.500,00€ (cento e nove mil e quinhentos euros), documento constituído por 2 folhas, assinado e 



 

 

 

 

 

 

 

rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que 

de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 

334/82, de 19 de agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. ------------------------------------ 

-------- E quando eram cerca das 16,30 horas entrou na Sala de Reuniões o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues 

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

votação desse vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos efectuados 

no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e Expediente Geral e Arquivo, no período de 01/03/2012 a 14/03/2012, 

cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da ata da 

presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do ponto seguinte da Ordem do dia, o Senhor Vereador Eng.º Mário 

dos Santos Martins Júnior ausentou-se da Sala de Reuniões, por entender que o assunto dizia-lhe diretamente 

respeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 - MAISVAGOS – NOMEAÇÕES - Considerando que o Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos foi 

indicado para integrar o Conselho Fiscal da MaisVagos, pela deliberação camarária de 21/06/2011, face ao pedido e 

deferimento da suspensão do mandato do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, o qual tinha sido 

anteriormente indicado pela Câmara Municipal para o exercício de funções naquele conselho; considerando que o 

Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, findo o período de suspensão de mandato, regressou às suas 

funções na Câmara Municipal de Vagos; a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar parcialmente a 

deliberação camarária de 21/06/2011, na parte respeitante à indicação do Senhor Vereador Dr. Paulo César de 

Oliveira Ramos para integrar o Conselho Fiscal da MaisVagos, e como tal repor na ordem jurídica a indicação do 

Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior para integrar o Conselho Fiscal da MaisVagos. ---------------- 

-------- Em seguida, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior foi chamado à Sala de Reuniões 

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

desse vereador: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 – JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS - RUA DOS LAMIGUEIROS - DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS - Quanto a este ponto da Ordem do Dia o mesmo foi retirado para efeitos de esclarecimentos adicionais e 

eventual cabimentação orçamental. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO 1º CEB DE SOZA - PROC.º Nº 6.2.2-8/2005 - AUTO DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de 

Receção Definitiva, datado de 28/02/2012, da obra de “Recuperação e Beneficiação do 1 º CEB de Soza”, adjudicada 



  

a Nível 20 – Estudos, Projetos e Obras. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - FERNANDO CAETANO - INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC.º N.º 10/10 – Em seguida, foi presente o 

processo de informação prévia n º 10/10, em que é titular Fernando Caetano, a solicitar a reapreciação da decisão 

tomada em reunião camarária de 07/06/2011, alegando resumidamente que pretende que o afastamento da construção 

a levar a efeito tenha um afastamento nulo do caminho que confronta a sul com a sua  propriedade; que seja 

autorizada a construção de 3 pisos; que, conforme resulta do ofício da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, apenas 

o proprietário do terreno que confina com o referido caminho público faz acesso pelo mesmo para aceder ao seu 

prédio; que os outros proprietários de terrenos (dois) para acederem aos seus prédios fazem-no através da rua dos 

Escuteiros, e não pelo referido caminho; e que, de acordo com a informação prestada pela Junta de Freguesia de 

Ponte de Vagos, existe já projetada para execução uma estrada que liga a rua Direita Carvalhais à rua das Vinhas, 

junto à Prilux. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, face às decisões que fixaram em 3 pisos a construção de edificações para a mesma 

zona, e tendo em consideração o que é atestado pela Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e verificando no local, em 

que o acesso é destinado apenas aos prédios confinantes, deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco 

António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e 1 voto contra (do Senhor Eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior) deferir a pretensão do requerente, autorizando a construção em 3 pisos e impondo um afastamento 

zero na servidão com o qual o prédio do requerente confina a sul. -------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto: O Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior declarou que votou contra pelo fato 

de concordar com o parecer técnico relativo aos afastamentos. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do assunto seguinte o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

ausentou-se da Sala de Reuniões em virtude de ser familiar na linha direta de 1º grau relativamente a um dos 

intervenientes do processo. Ficou a presidir à reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. ----- 

2 - FERNANDO GOMES ROSETE – LICENCIAMENTO DE OBRAS – PROCº Nº 86/11 

ALTERAÇÃO/LEGALIZAÇÃO DE OFICINA – Presente o processo de obras particulares n º 86/11, em que é 

titular Fernando Gomes Rosete, respeitante à alteração/legalização de uma oficina, no lugar de Canto de Calvão, e 

analisado o parecer jurídico de 31/01/2012, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente 

de acordo com o teor do referido parecer jurídico, ou seja para que no prazo de 60 dias venha demonstrar ao processo 

que está a tentar obter junto do Tribunal competente autorização para conseguir efetuar as obras necessárias à 

adaptação e legalização em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal foi chamado à Sala de Reuniões, reassumindo as suas 

funções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

3 - LICINIO RAMOS, LDA. - PROC.º N.º 1/12 – Quanto a este ponto da Ordem do Dia o mesmo foi retirado pelo 

fato de se aguardar pelos elementos adicionais sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------- 

4 – TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DE PORMENOR PAREDES DA TORRE – A - 

Foi presente uma informação técnica da Divisão de Planeamento e Urbanismo, datada de 14/03/2012, a anexar a 

fundamentação para a elaboração do Plano de Pormenor de Pormenor Paredes da Torre A contendo a definição da 

oportunidade e os termos de referência. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a elaboração do Plano de Pormenor Paredes da 

Torre A e dar início ao procedimento para aquisição da prestação de serviços para a elaboração do referido Plano. ---- 

5 - TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DE PORMENOR DO PARQUE 

EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA B – Foi presente uma informação técnica da Divisão de Planeamento e 

Urbanismo, datada de 14/03/2012, a anexar a fundamentação para a elaboração do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de Soza - Parcela B contendo a definição da oportunidade e os termos de referência. ------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a elaboração do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de Soza – Parcela - B e dar início ao procedimento para aquisição da prestação de serviços para a 

elaboração do referido Plano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DE MUNÍCIPES – Encontrando-se presente na Sala de Reuniões um Munícipe, a Câmara 

Municipal fixou um período para o mesmo dizer o que tivesse por conveniente. --------------------------------------------- 

Usou então da palavra o Senhor Alírio de Matos, de Vagos, para dizer que em 2004 foi apresentado nesta Câmara 

Municipal um abaixo-assinado com vista à pavimentação da Rua dos Cardais, tendo-lhe sido dado na altura a 

justificação de que a mesma não foi feita porque não tinha saneamento, pretendendo agora saber se a mesma vai ser 

feita e quando. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal prestou os esclarecimentos tidos por conveniente sobre o assunto. --------- 

--------- 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 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 da Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezassete horas e quarenta e cinco minutos. ---------------------------------------------------------- 

 


