
ACTA Nº8/07

Acta Da Reunião Ordinária Da Câmara Municipal Do Dia 27 De Abril De 2007

--------- No dia 27 de Abril de 2007, pelas quinze horas, 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 e da presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel

Simões Neves, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr. Albina Maria de Oliveira Rocha, Manuel

Augusto Silva Frade, Fernando Ferreira Capela, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira

Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão

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

ORDEM DO DIA

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao

dia 26 de Abril de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 785.164,55 €, a Câmara Municipal dele

tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA –

• Decreto-Lei nº 100/2007, de 2 de Abril – Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº

195/99, de 8 de Junho, estabelecendo um prazo para os consumidores reclamarem o valor das

cauções junto das entidades prestadoras de serviços públicos essenciais e dando solução às

situações em que a caução não foi reclamada ou restituída; --------------------------------------------

• Portaria 421/2007, de 16 de Abril – Fixa os montantes das prestações familiares bem como

das prestações que visam a protecção de crianças e jovens com deficiência e ou situação de

dependência. Revoga a Portaria nº 132/2006, de16 de Fevereiro; -------------------------------------

• Decreto-Lei nº 114/2007, de 19 de Abril – Institui a faculdade de dispensa, no relacionamento

com os serviços públicos, de apresentação de certidão comprovativa de situação tributária ou

contributiva regularizada. ------------------------------------------------------------------------------------

3 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/06/RG-V/2007, levantado pela

Guarda Nacional Republicana de Vagos, contra Renato César Valente Martins, residente no lugar de

Vale das Maias, concelho de Ílhavo, explorador do estabelecimento de “Café”, denominado por “Bar

Osíris”, sito no Centro Comercial Narciso, em Vagos, por o referido estabelecimento se encontrar a

funcionar, com fins lucrativos, fora do seu horário de funcionamento. ------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao

escrivão, já nomeado, Dr. Pedro Samagaio. -------------------------------------------------------------------------

4 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-



ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 39/07, levantado pela Equipa de

Protecção Florestal, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Serafim Francisco Joaquim,

residente no Largo da Igreja, lugar e freguesia de Calvão, por proceder à mobilização do solo num

terreno sito no Caminho dos Cavaleiros, em Calvão, para plantação de eucaliptos, sem possuir a

necessária licença da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo à C.C.D.R.C., por ser a

entidade competente, tendo em conta que o local da infracção se localiza em área de REN. -----------------

5 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 44/07, levantado pela Equipa de

Protecção Florestal, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra António Custódio de Oliveira

Reste, residente em Santa Catarina, por proceder à mobilização do solo num terreno sito em

“Casalinho”, freguesia de Santa Catarina, sem possuir a necessária licença passada da Câmara

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo à C.C.D.R.C., por ser a

entidade competente, tendo em conta que o local da infracção se localiza em áreas de REN e RAN. ------

6 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 47/07, levantado pela Equipa de

Protecção Florestal, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Manuel Simões Pecego,

residente em Rua do Barroco, lugar de Santa Catarina, por proceder à mobilização do solo num terreno

sito na referida Rua do Barroco, sem possuir a necessária licença passada da Câmara Municipal. ----------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo à C.C.D.R.C., por ser a

entidade competente, tendo em conta que o local da infracção se localiza em área de REN. -----------------

7 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 49/07, levantado pela Equipa de

Protecção Florestal, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Mário dos Santos Martins,

residente em Rua da Vila, em Santa Catarina, por proceder à mobilização do solo num terreno sito nas

imediações da Rua do Barroco, em Santa Catarina, sem possuir a necessária licença passada da Câmara

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo à C.C.D.R.C., por ser a

entidade competente, tendo em conta que o local da infracção se localiza em área de REN. -----------------

8 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 53/07, levantado pela Equipa de

Protecção da Natureza e Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Lúcia Fátima

Jesus Leite Rocha, residente em Ouca, proprietário de uma vacaria, sita no referido lugar de Ouca, em

virtude da mesma não possuir licença de utilização para a vacaria. ----------------------------------------------



-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao

escrivão, já nomeado, Dr. Pedro Samagaio. -------------------------------------------------------------------------

9 – C.A.C.I.A. – COMPANHIA AVEIRENSE DE COMPONENTES PARA A INDUSTRIA

AUTOMÓVEL – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR O “XVII RAID

CICLOTURÍSTICO/2007” RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade,

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 18/04/2007, que autorizou a

passagem pelo concelho do “XVII Raid Cicloturístico/2007”, a realizar no dia 20/05/2007. ----------------

10 – CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR O “III

CICLOTURISMO VICTOR MATOS” – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o

despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 18/4/2007, que autorizou a passagem

pelo concelho do “III Cicloturismo Victor Matos”, que se realizou no dia 24/04/2007. ----------------------

11 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE VAGOS – COMISSÃO

ADMINISTRATIVA DA IGREJA DO LOMBOMEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o

ofício da Comissão Administrativa da Igreja do Lombomeão, Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia

de Vagos, datado de 10/04/2007, no qual informam que apresentaram candidatura junto da Direcção-

Geral das Autarquias Locais, ao abrigo do “Sub-Programa 2”, para comparticipação das obras de

remodelação e requalificação da Igreja do Lombomeão. ----------------------------------------------------------

-------- Solicitam ainda a comparticipação por parte da Câmara municipal para as referidas obras. ---------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, assegurar a parte não financiada até ao montante

máximo de 25 %, isto é, até ao montante de 25.000,00 €. ---------------------------------------------------------

12 – JUNTA DE FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – AQUISIÇÃO DE TERRENO – Presente

o ofício da Junta de Freguesia de Covão do Lobo, nº 11/07, datado de 21/03/2007, no qual dão a

conhecer que foi colocado à venda um terreno em frente ao local onde se anda a construir o Centro de

Acção Social do Covão do Lobo, terreno este que consideram muito preciso para a freguesia. -------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à Junta de Freguesia de Covão do Lobo

que informe a Câmara Municipal da área do terreno em causa, bem como remeter certidão do artigo

matricial do mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E INSTITUIÇÕES DE

INTERESSE CULTURAL – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes

subsídios, às instituições abaixo mencionadas, para o ano de 2007. ---------------------------------------------

− Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 822 – 1.500,00 €; -------------------------------------------

− Associação do Rancho Folclórico de Fonte de Angeão – 2.400,00 €; -----------------------------------

− Associação dos Cooperadores Salesiaus – 1.000,00 €; ----------------------------------------------------

− Associação da Tuna Regional Atekamortenusafine – 750,00 €; ------------------------------------------

− Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 851 Nossa Senhora da Luz – 1.500,00 €; ---------------



− ADAF – Associação dos Amigos do Fontão – 1.000,00 €; -----------------------------------------------

− ARCO – Associação Recreativa e Cultural de Ouca – 3.500,00 €; --------------------------------------

− Associação Desportiva e Cultural da Freguesia de Santo André de Vagos – 2.500,00 €; ------------

− Filarmónica Banda Vaguense – 20.000,00 €; ---------------------------------------------------------------

− Rancho Folclórico “Rosas Brancas”, de Salgueiro – 3.820,00 €; ----------------------------------------

− Agrupamento de Escolas de Vagos – Escola Básica 2º e 3º Ciclos Dr. João Rocha – Pai (Projecto

Turma +) – 500.00 €; -----------------------------------------------------------------------------------------

− Colégio Nossa Senhora de Apresentação de Calvão (Projecto Semana da Ciência) – 800,00 €. --

14 – COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Retirado para

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------

15 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 94, 95 E 96 – RIALOTE, LDA – RENUNCIA

DOS DIREITOS DE REVERSÃO DE PREFERÊNCIA – A Câmara Municipal delibera, por

unanimidade, ratificar a declaração assinada pelo Sr. Vice Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel

Simões das Neves, na qual declara que a Câmara Municipal renuncia aos direitos de reversão e

preferência a seu favor, previstos no Regulamento de Aquisição de lotes da Zona Industrial de Vagos,

com referência aos lotes 94, 95 e 96, para efeito de financiamento bancário. ----------------------------------

16 – 3ªALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 –

RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 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 3ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta

tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 10.000,00 €, documento constituído por 1 folha,

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. -------------------------------------------------------------------------------------

17 – 3ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 – RATIFICAÇÃO – Nos

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 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 3ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o

montante de 10.000,00 €, documento constituído por 1 folha, 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. -----------------

18– DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos

despachos efectuados no âmbito das obras particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no



período de 13/04/2007 a 26/04/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como

inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da acta da presente reunião. ------------------------------------

19 – PAGAMENTOS19 – PAGAMENTOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

ratificar os pagamentos constantes da relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião.

B – OBRAS MUNICIPAIS

1 – ALCATROAMENTO DO ACESSO NORTE À PRAIA DA VAGUEIRA – PROC.º N.º 6.2.2-

05/2004 – CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente a conta final da empreitada de

“Alcatroamento do Acesso Norte à Praia da Vagueira”. -----------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a conta final da empreitada. ----------

2 – REPARAÇÃO DOS PONTÕES N.º1 E N.º2 EM PARDEIROS (PONTE DE VAGOS) –

APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente o projecto de execução de “Reparação

dos Pontões nº 1 e nº 2 em Pardeiros (Ponte de Vagos)”. ----------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido projecto de execução. ---------

3 – REPARAÇÃO DA PONTE SOBRE A VALA DAS MALHADAS EM VAGOS –

APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente o projecto de execução de “Reparação

da Ponte sobre a Vala das Malhadas em Vagos”. -------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido projecto de execução. ---------

4 – PONTE DE FAREJA – PROJECTO DE REPARAÇÃO – APROVAÇÃO DO PROJECTO DE

EXECUÇÃO – Presente o projecto de execução de “Reparação da Ponte de Fareja”. -----------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido projecto de execução. ---------

5 - PONTE DA VAGUEIRA – PROJECTO DE REPARAÇÃO – APROVAÇÃO DO PROJECTO

DE EXECUÇÃO – Presente o projecto de execução de “Reparação da Ponte da Vagueira”. ---------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido projecto de execução. ---------

6 – ARMAZÉNS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL – DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL -

Presente a proposta de distribuição funcional dos “Armazéns Gerais da Câmara Municipal”. ---------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. -------------------

7 – CASA DO MUNÍCIPE – DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL – Presente a proposta de distribuição

funcional do projecto da “Casa do Munícipe”. ----------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, submeter a reapreciação externa a distribuição

funcional do projecto da “Casa do Munícipe”. ----------------------------------------------------------------------

C – OBRAS PARTICULARES

1 – VIEIRA, NUNES E VIEIRA, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 15/07 – Presente

o processo de informação prévia nº 15/07 de que é requerente a firma Vieira, Nunes e Viera, Lda., com

sede em Soza, que requer informação sobre a construção de duas moradias em banda, com dois pisos,

num terreno sito no Boco, freguesia de Soza. -----------------------------------------------------------------------



-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições de informação

técnica datada de 2/04/2007. -------------------------------------------------------------------------------------------

2 – JOÃO DA CONCEIÇÃO SIMÕES SARAGOÇA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º

53/07 – Presente o processo de informação prévia nº 53/07 de que é requerente João da Conceição

Simões Saragoça, residente em Santa Catarina, que pretende a construção um salão de cabeleireiro e

garagem, no lugar e freguesia de Santa Catarina. -------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação

técnica datada de 10/04/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

3 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A

DESTACAR – PROC.º N.º 6/2007 – Presente o processo de destaque nº 6/2007, de que é requerente a

Santa Casa da Misericórdia de Vagos, a solicitar o destaque de uma parcela de terreno, de um prédio sito

em Vagos. Mais requer que da certidão de destaque conste que a diferença verificado entre a área total

do prédio (18.000 m2) e a actual (15.980 m2) se deve acedência de terreno para o domínio público, e

que, pela mesma razão, ficou alterada a confrontação a sul, que passou a ser estrada. ------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de destaque, nos termos da

informação técnica datada de 03/04/2007, e certificar ainda que a diferença verificada entre a área total

do prédio constante do registo (18.000 m2) e a actual (15.980 m2), se deve a cedência de terreno para o

Domínio Público e que, pelas mesmas razão, ficou alterada a confrontação a sul, que passou a ser

estrada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – CRUZITA LURDES ROCHA GRILO E LURDES FÁTIMA SIMÕES – CONSTRUÇÃO EM

PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 12/06 – Presente o processo de destaque nº 12/06, de que

são requerentes Cruzita Lurdes Rocha Grilo e Lurdes de Fátima Simões, residentes, respectivamente em,

Choca da Serra, freguesia de Calvão e Cantanhede, que pretendem o destaque de uma parcela de terreno,

de um prédio rústico sito no lugar de Cabecinhas, Calvão. --------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar as requerentes da intenção de indeferir

o pedido de acordo com a informação técnica datada de 11/04/2007, e para se pronunciarem, querendo,

nos termos dos art.ºs 100º e 101º, do C.P.A., no prazo de 10 dias úteis. -----------------------------------------

5 – AFONSO JOÃO SANTOS SANTIAGO – ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO URBANO

ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 27/93 – Presente o processo de loteamento de que é requerente

Afonso João dos Santos Santiago, residente em Vagos, que requer alteração ao loteamento de um terreno

sito em Vagos, titulado pelo alvará nº 27/93. ------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao processo de loteamento,

de acordo com a informação técnica datada de 12/04/2007. -------------------------------------------------------

6 – VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA – PROCESSO DE OBRAS

PARTICULARES Nº 198/2004 – Presente o processo de obras particulares nº 198/2004, de que é



requerente a Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A., com sede em Lisboa, que requer licença

para construção de “infraestruturas de suporte de radiocomunicações” a instalar na Praia da Vagueira. ---

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nos termos da informação

técnica datada de 11/04/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

E – EXTRAS

1 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – AUTORIZAÇÃO DE VENDA DO LOTE 39 E

AUTORIZAÇÃO DA PERMUTA DO LOTE 39 COM O LOTE 66 – Seguidamente o Sr. Vice

Presidente, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, atendendo ao interesse de expansão da empresa

Newsider, Unipessoal, Lda., proprietária do lote 67 e a necessidade de definitivamente se resolver a

posse do lote 39, propôs à Câmara Municipal o seguinte: ---------------------------------------------------------

1- Que a Câmara Municipal revogue a sua deliberação de 9 de Fevereiro de 2007, que resolveu o

contrato de compra e venda do lote 39 com a empresa InforVagos – Industria de Vagos, Lda.; --

2- Que autoriza a InforVagos – Industria de Informática de Vagos, Lda., a vender o referido lote à

empresa Newsider, Unipessoal, Lda.; ----------------------------------------------------------------------

3- Que autoriza a empresa Newsider, Unipessoal, Lda., a permutar o lote 39 com o lote 66,

propriedade da empresa Francisco J. G. da Silva, S.A. --------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Vice-presidente. -------

2 – ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício

nº 123/07, datado de 11/04/2007, da Associação mencionada em epigrafe a solicitar a atribuição de um

subsidio para a realização do evento “Levar o Atletismo aos Centros das Cidades” a decorrer em Vagos

no dia 05/05/2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.500,00 €. -------

3 – VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA – PROCESSO DE OBRAS

PARTICULARES Nº 200/04 – Presente o processo de obras particulares nº 200/2004, de que é

requerente a firma Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A., com sede em Lisboa, que requer

licença para construção de “Infraestruturas de radiocomunicações e respectivos acessórios”. ---------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a firma requerente da intenção de

indeferir o pedido de acordo com a informação técnica datada de 11/04/2007, devendo a infraestrutura

ser reinstalada no lote 121 da Zona Industrial de Vagos (lote de equipamento), e para se pronunciarem,

querendo, nos termos dos art.ºs 100º e 101º do C.P.A., no prazo de 10 dias úteis. -----------------------------

4 – II SEMANA CULTURAL DE VAGOS – A REALIZAR DE 28 DE ABRIL A 6 DE MAIO DE

2007 – Seguidamente, foi presente o programa da II Semana Cultural de Vagos, o qual se dá aqui como

inteiramente reproduzido e fica anexo à acta da reunião fazendo dela parte integrante. ----------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido programa. -----------------------



--------- 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 dezasseis horas e quinze minutos. ---------------------


