
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 10/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 17 DE MAIO DE 

2011 

 

--------- No dia 17 de Maio de 2011, 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 de Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. Marco 

António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, não tendo comparecido ao inicio da reunião as 

Senhoras Vereadoras Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, vindo a fazê-lo 

mais tarde conforme se mencionará no local próprio da presente acta. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dadas 

ao inicio da reunião pelas Senhoras Vereadoras Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha 

Oliveira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Actas 

n.ºs 8/11, de 19/04/2011 e 9/11, de 03/05/2011. --------------------------------------------------------------------------------- 

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 16 de 

Maio de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 504.950,36 € (quinhentos e quatro mil, novecentos e 

cinquenta euros e trinta e seis cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ------------------------------ 

2 - CASIMIRO PAIXÃO, LDA. – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - Presente o processo de ocupação 

de espaço público, em que é requerente a firma Casimiro Paixão, Lda., com sede na Rua dos Bombeiros 

Voluntários de Vagos, n.º 18, Bloco A, r/c, na Vila de Vagos, que pretende a renovação de ocupação de espaço 

público para uma esplanada coberta, com cerca de 60,15 m
2
, no seu estabelecimento comercial, denominado 

“Bifinho”, na mesma rua, na Vila de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais solicita, a diminuição do preço que a Câmara Municipal tem praticado, tendo em conta a conjuntura 

actual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente, relativamente à 

renovação da ocupação do espaço público, nos termos do Regulamento em vigor, bem como, informar a requerente 



 

que as taxas devidas pela ocupação do espaço público são idênticas em todo o território concelhio e para os usos a 

que se destinam, são definidas taxas distintas. Quer umas quer outras foram objecto de justificação económico-

financeiro no âmbito da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - ESPALHAR ONDAS – PESCA MARÍTIMA, LDA. – PEDIDO DE APOIO PARA A REPOSIÇÃO DAS 

REDES DE PESCA DA ARTE XÁVEGA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente 

ponto da Ordem de Trabalhos, para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------- 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior, ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude de ser sócio da empresa Teleagás – Comércio, 

Instalações e Distribuição de Gás. Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - TELEAGÁS – COMÉRCIO, INSTALAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, LDA. – PEDIDO DE 

INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício da firma Teleagás – Comércio, Instalações e 

Distribuição de Gás, Lda., datado de 14/04/2011, a informar que no dia 01/04/2011, quando circulava na Zona 

Industrial de Vagos, a sua viatura matrícula 09-53-PP, embateu numa tampa de saneamento devido a um acentuado 

e abrupto desnível do pavimento no local, sem qualquer tipo de sinalização, pelo que solicita uma indemnização no 

valor de 518,46 € (quinhentos e dezoito euros e quarenta e seis cêntimos), orçamento da viatura, mais 33,00 € 

(trinta e três euros), correspondente ao valor do custo da certidão do auto de ocorrência. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente, nos termos da 

informação jurídica de 04/05/2011 e informação técnica de 28/04/2011, e consequentemente indemnizar a 

requerente no valor de 518,46 € (quinhentos e dezoito euros e quarenta e seis cêntimos), orçamento da viatura, 

mais 33,00 € (trinta e três euros), correspondente ao valor do custo da certidão do auto de ocorrência. ---------------- 

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

reassumindo as suas funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - REABILITAÇÃO DE CASA DA ETAR E CONSTRUÇÃO DE NOVAS CELAS – GAFANHA DA 

BOA-HORA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Presidente da Câmara de 05/05/2011, que autorizou a reabilitação da casa da ETAR e construção de novas 

celas no espaço ocupado pelo canil gerido pela Associação Gaticão, no valor de 37.233,82 € (trinta e sete mil, 

duzentos e trinta e três euros e oitenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------------------- 

6 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DO 

MUNICÍPIO DE VAGOS - Presente a informação técnica, datada de 11/05/2011, a informar que para 

cumprimento do disposto nos artigos 130º (Publicidade Obrigatória) e 131º (termo de Publicação Obrigatória) do 

Código de Procedimento Administrativo, e uma vez que durante o período de Apreciação Publica da proposta de 

Regulamento, que decorreu de 23 de Março a 6 de Maio de 2011, foram apresentadas duas participações que não 

se traduzem em alterações ao documento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

-------- Considerando assim que as duas participações não traduzem alterações ao “Regulamento do Centro de 

Recolha Oficial de Animais do Município de Vagos”, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar e 

remeter à Assembleia Municipal, para apreciação e votação, o referido documento. -------------------------------------- 

-------- A versão final do Regulamento é dado aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado em anexo à 

presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - TERRENOS NA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS PARA CONSTRUÇÃO DOS 

FUTUROS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – RECTIFICAÇÃO – Considerando que, por deliberação de 

09/02/2007, a Câmara Municipal aceitou a cedência proposta por Manuel Ferreira Regalado e Maria Augusta da 

Rocha Domingues, residentes em Choca, Calvão, com referência a um terreno sito na freguesia de Santo André de 

Vagos, para aí instalar os futuros armazéns municipais. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Uma vez que, o Senhor Manuel Ferreira Regalado não é o proprietário do referido terreno, mas sim 

procurador da proprietária do mesmo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar a sua deliberação 

de 09/02/2007, e adquirir a Maria Arcelina Matias o referido prédio, mantendo-se em tudo o mais o que aquela 

deliberação de 09/02/2007 contém. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE INTERVENÇÃO 

PRECOCE NA INFÂNCIA (SNIPI) – Presente a informação técnica da Chefe de Divisão de Acção Social, 

datada de 12/05/2011, e a proposta da Senhora Vereadora Dr. ª Albina Maria de Oliveira Rocha. ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, a Minuta do Protocolo e conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

para outorgar o referido Protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Minuta do Protocolo é dada aqui como inteiramente reproduzida e ficará arquivada em anexo à presente 

acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 - ROSA DA CONCEIÇÃO ROCHA - PEDIDO DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE 

BANHO – Presente a informação da Chefe de divisão de acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 12/05/2011, a 

propor a cedência de materiais necessários à construção de uma casa de banho, no valor de 674,00 € (seiscentos e 

setenta e quatro euros), no âmbito do n.º 1.2, do artigo 3º (… apoio para melhoria do alojamento: materiais para 

obras de beneficiação e pequenas reparações, quando as habitações tenham comprometidas as condições mínimas 

de habitabilidade) e alínea b), do artigo 4º (ser o rendimento médio mensal do agregado familiar per capita inferior 

a 40% do SMN em vigor), do RMAAESD. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder os materiais necessários à construção de uma casa 

de banho, no valor de 674,00 € (seiscentos e setenta e quatro euros). -------------------------------------------------------- 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos 



 

Santos Martins Júnior, ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude de ser Presidente da Direcção de uma das 

Instituições em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - APRESENTAÇÃO DAS LISTAS DAS CRIANÇAS CARENCIADAS – ANO LECTIVO 2010/2011 - A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o subsídio de 40,00 €/mês/criança, durante o ano lectivo 

(Outubro/Julho) 2010/2011 às seguintes instituições, com destino às crianças carenciadas constantes da respectiva 

informação prestada pela Chefe de Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 12/05/2011: --------------- 

• Associação Boa-Hora – 5 crianças; ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Santa Casa de Misericórdia de Vagos – 7 crianças; ------------------------------------------------------------------ 

• Centro de Acção Social de Covão do Lobo – 4 crianças; ----------------------------------------------------------- 

• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina – 7 crianças; --------------------------------- 

-------- Mais deliberou, a Câmara Municipal, unanimemente, que o respectivo apoio seja entregue à IPSS onde 

frequentam as crianças carenciadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reassumindo as suas funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 - 3 ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2011 – 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 17.000,00 

€ (dezassete mil euros), 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. ------------------------------------------------------------------- 

12 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanísticas e Expediente Geral e Arquivo, no período de 28/04/2011 

a 11/05/2011, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - ABERTURA DE ESTRADA ENTRE AS ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA - 6.2.2.04/2009 – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 05/05/2011, que aprovou 

parcialmente, o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe. -------------------------------------------- 

2 - BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA - PROC.º N.º DIA - 03/2010 – APROVAÇÃO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 



 

 

 

 

 

 

 

ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 06/05/2011, que aprovou parcialmente, o Plano de Segurança e 

Saúde da obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA - “ABERTURA DE 

ESTRADA ENTRE AS ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA” - PROC.º N.º 6.2.2-04/2009 – 

RATIFICAÇÃO – Continuando, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, datado de 03/05/2011, que nomeou a Senhora Eng.º Gabriela Alexandra Pinto 

Cabano, para exercer a coordenação de segurança e saúde em obra, na empreitada de “Abertura de Estrada entre as 

Rotundas de Fontão e Carregosa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA - BENEFICIAÇÃO DA 

PONTE DA VAGUEIRA - PROC.º N.º DIA - 03/2010 – RATIFICAÇÃO – Continuando, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 

05/05/2011, que nomeou a Senhora Eng.º Gabriela Alexandra Pinto Cabano, para exercer a coordenação de 

segurança e saúde em obra, na empreitada de “Beneficiação da Ponte da Vagueira”. ------------------------------------- 

5 - PTD – VIA DE CINTURA INTERNA DE VAGOS – 1ª FASE – Presente a informação jurídica, datada de 

09/05/2011, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Quanto ao assunto em epígrafe, CUMPRE INFORMAR: --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal de Vagos notificou a empresa Rosas Construtores S.A da sua deliberação sobre a 

intenção da declaração de nulidade do concurso em apreço. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Passados os dez dias concedidos à citada empresa para se pronunciar, esta nada disse. -------------------------- 

-------- Vem agora requerer que seja efectuado o cancelamento da garantia bancária prestada e o pagamento das 

despesas inerentes à mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, sou de parecer que: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• A C.M.V. delibere a nulidade do concurso em causa; --------------------------------------------------------------- 

•••• Posteriormente, deve ordenar o cancelamento da garantia bancária prestada pela empresa Rosas 

Construtores S.A.; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• E, de acordo com o parecer do signatário de 2/9/2010, deve o Município de Vagos pagar as despesas 

inerentes a essa mesma garantia bancária, que ascendem a 735,43 € (setecentos e trinta e cinco euros e 

quarenta e três cêntimos).” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a nulidade do concurso em causa, cancelar a 

garantia bancária prestada pela empresa Rosas Construtores, S.A., e pagar as despesas inerentes a essa mesma 

garantia bancária, no valor de 735,43 € (setecentos e trinta e cinco euros e quarenta e três cêntimos). ----------------- 

6 - BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS – 2011 / ACESSOS AO 



 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente a informação técnica datada 

de 13/05/2011, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------ 

1. Aprovar o projecto de execução da obra mencionada em epígrafe; ------------------------------------------------ 

2. Dar início ao respectivo procedimento concursal; -------------------------------------------------------------------- 

3. Proceder-se à Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2011 no que toca à correcção 

da denominação da obra, verbas inscritas e execução da mesma por empreitada. ------------------------------- 

7 - RUA DE CANTANHEDE / CIRCULAR – 1ª FASE – PROJECTO DE EXECUÇÃO - Presente a 

informação técnica datada de 13/05/2011, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------- 

1. Aprovar o projecto de execução da obra mencionada em epígrafe; ------------------------------------------------ 

2. Dar início ao respectivo procedimento concursal; -------------------------------------------------------------------- 

3. Proceder-se à Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2011 no que toca à correcção 

da denominação da obra, verbas inscritas e execução da mesma por empreitada. ------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15:50 horas, entrou na Sala de Reuniões a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia 

Cristiana Rocha Oliveira, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 

participação e votação dessa vereadora. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - JOÃO LUIS GOMES DA ROCHA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º A93/09 – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para esclarecimentos 

adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL – PROC.º N.ºS 137/92 E 434/93 - Presente o 

ofício n.º 206, datado de 17/04/2011, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, relativo ao P.A. n.º 3/2009, a 

solicitar à Câmara Municipal, para repor a legalidade dos licenciamentos supramencionados. -------------------------- 

-------- Considerando o ofício nº 206, relativo ao P.A. nº 3/2009, a sugestão de reposição de legalidade nele contida 

e a informação jurídica de 18 de Janeiro de 2010, que aponta para o mesmo sentido da sugestão efectuada pelo MP 

do TAF de Aveiro, a Câmara Municipal delibera ser sua intenção declarar a Nulidade dos Alvarás de 

Licenciamento nº 419/94, de 23/11/1994 (processo de obras nº 137/92) e 447/93, de 31/12/1993 (processo de obras 

nº 434/93), e notificar os interessados para nos termos dos artigos 100º e 101º do CPA se pronunciarem sobre essa 

intenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal que se proceda à notificação dos requerentes dos processos de 

licenciamento em causa para, nos termos do artigo 27º nº 6 do RJUE, conforme ofício do MP do TAF de Aveiro, 

virem junto da CMV requerer o novo licenciamento das edificações em causa, aproveitando as peças (plantas e 

pareceres) já instruídas e taxas já liquidadas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - LOTEAMENTO DA GAFANHA DA BOA-HORA/FLORESTA – ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 



 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO N.º 1/94 – Presente a informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico, datada de 

13/05/2011, apresentar a proposta para a 2ª alteração ao loteamento n.º 1/94, em conformidade com o n.º 1 do 

artigo 48º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª alteração ao loteamento n.º 1/94, e notificar 

o interessado na aquisição dos lotes 3 a 29 e 32 a 45 da presente aprovação e para juntar, querendo, as respectivas 

especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- E, quando eram cerca das 16:05 horas, entrou na Sala de Reuniões a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a participação 

e votação dessa vereadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do art.º 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 

1 - CÉLIA FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA - PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇA DE 

CONSTRUÇÃO - PROC.º N.º 1731/10 – Foi presente o processo de que é requerente Célia Francisca Rodrigues 

da Rocha, residente na Rua Principal n.º 268, lugar e freguesia de Santa Catarina, a requer autorização para o 

aumento do muro de divisão de estremas da sua residência para uma altura de 3 metros. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a pretensão até à altura máxima de 2 metros. --- 

INTERVENÇÃO DE MUNICÍPES: Não houve qualquer intervenção. --------------------------------------------------- 

--------- 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 vinte minutos. ------------------------------------------------------------------------ 


