
 

 

No dia vinte e um de maio de dois mil e catorze

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

presidência do senhor Presidente da Câmara, 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior

Assistente Técnica, Paula Cristina Teixeira 

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

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

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

Usaram da palavra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• O senhor Vereador, eng.º Mário Martins Júnior, para informar que constatou que foi feita ontem 

a ligação à descarga de fundo da 

espaço da fonte, a 10m da cobertura onde estão os

proximidade criar alguns problemas. A

disso e tentar chegar a entendimento com os proprietários para se estender um tubo pela vala 

abaixo de modo a que desagúe mais longe. 

O senhor Presidente da Câmara, informou que a senhora

Junta de Freguesia quer com a AdRA, 

ser também pedida uma estimativa de custo para uma eventual transferência da E.E., embora em conversa 

informal tenha ficado a ideia de que esta operação te

tentar sensibilizar a AdRA no sentido da d

levantámos a questão. ------------------------------------

O senhor Presidente da Câmara

Municípios de forma dividida, sendo que ao próprio coube

SIMRIA. Irá participar já na próxima reunião a qual será no final deste mês, onde irá aproveitar para 

levantar o tema e sensibilizar sobre o assunto. 

 

Ata n.º 11/2014, de 21 de maio, da Câmara Municipal de Vagos

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 11/2014, de 21 de maio 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

dois mil e catorze, pelas nove horas e trinta e seis minutos

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de Sousa 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora 

Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. --------------------------------------------

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

O senhor Vereador, eng.º Mário Martins Júnior, para informar que constatou que foi feita ontem 

a ligação à descarga de fundo da Estação Elevatória de Mesas. Lamenta que ela saia dentro do 

a 10m da cobertura onde estão os tanques e as bocas da fonte, podendo essa 

imidade criar alguns problemas. Acha que a Câmara Municipal devia tomar a 

tentar chegar a entendimento com os proprietários para se estender um tubo pela vala 

abaixo de modo a que desagúe mais longe. ----------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Câmara, informou que a senhora Vereadora, eng.ª Sara esteve na obra quer com a 

reguesia quer com a AdRA, aguarda-se pela informação adicional anteriormente solicitada

ser também pedida uma estimativa de custo para uma eventual transferência da E.E., embora em conversa 

informal tenha ficado a ideia de que esta operação teria um custo bastante elevado. C

tentar sensibilizar a AdRA no sentido da descarga ser feita mais para baixo, uma vez que tantas vezes 

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

O senhor Presidente da Câmara, informou que no âmbito da CIRA, é feita a representatividade dos

sendo que ao próprio coube fazer parte do Conselho de Administração 

participar já na próxima reunião a qual será no final deste mês, onde irá aproveitar para 

levantar o tema e sensibilizar sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------
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minutos, no edifício 

, a Câmara Municipal, sob a 

e com a presença dos 

João Paulo de Sousa 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

. Secretariou a reunião a senhora 

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

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

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

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

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

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

O senhor Vereador, eng.º Mário Martins Júnior, para informar que constatou que foi feita ontem 

amenta que ela saia dentro do 

da fonte, podendo essa 

ia tomar a devida nota 

tentar chegar a entendimento com os proprietários para se estender um tubo pela vala 

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

eng.ª Sara esteve na obra quer com a 

ional anteriormente solicitada. Vai 

ser também pedida uma estimativa de custo para uma eventual transferência da E.E., embora em conversa 

ria um custo bastante elevado. Coisa diferente seria 

uma vez que tantas vezes 

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

representatividade dos 

de Administração da 

participar já na próxima reunião a qual será no final deste mês, onde irá aproveitar para 

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



 

 

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

• O senhor Vereador, eng.º João Domingues

Sobre a Vala da Floresta, par

cheia de lama e de detritos. G

que aconteceu no passado. Gostaria também de saber se as á

nível de sedimentação adequado, 

existe alguma entidade a fazer esta verificação; 

À questão o senhor Presidente informou que a 

inclusive uma visita da senhora eng.ª do ambiente. 

Sobre a Organização dos Serviços Municipais, que foi anteriormente aprovada, saber

em força, se já esta operacional e se existe organograma detalhado em que se possa olhar para 

ele e se consiga saber quem é responsável por quê

possível o acesso ao mesmo. 

A esta questão a senhora Vereadora, eng

vigor no dia 02 de maio, uma vez qu

está definido. Na altura chegou a ser mostrado só não tinha nomes

secções, o que não tinha era o nome dos 178 funcionários. Pretende

site, para todos saberem quem trata dos seus assuntos. Está

foi definido e em execução, mesmo não estando 

funcionamento. ----------------------------------------------------------------

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

• A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques

Saber se as gravações feitas nas reuniões da Câmara Municipal, ficam arquivadas em suporte 

digital. Se são usadas para consumo interno só da Câmara Municipal e estão vedadas aos 

Vereadores ou se são para consumo interno de todos

depois possamos consultar ou se pura e simplesmente elas são 

ata”; -----------------------------------------------

Deixar um voto de louvor

Banda Vaguense num concurso realizado em V

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, 

Relativamente à primeira questão colocada pela senhora Vereadora, o senhor Presidente da Câmara 

respondeu que as gravações são para consumo 

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

• O senhor Presidente da Câmara

Mário Reis Pedreiras, ex V

associando-se à proposta

um voto de pesar. Desta posição do executivo 

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

O senhor Vereador, eng.º João Domingues, para colocar as seguintes questões: 

Sobre a Vala da Floresta, para informar que na semana passada reparou q

cheia de lama e de detritos. Gostaria de saber se isto ainda tem a ver com a descarga acide

que aconteceu no passado. Gostaria também de saber se as águas que são deitadas fora têm o 

sedimentação adequado, se estão dentro dos parâmetros legais, e se eventualmente 

existe alguma entidade a fazer esta verificação; -----------------------------------------------------------

Presidente informou que a vala já terá sido limpa no ano passado tendo 

uma visita da senhora eng.ª do ambiente. ------------------------------------------------------------------

Sobre a Organização dos Serviços Municipais, que foi anteriormente aprovada, saber

em força, se já esta operacional e se existe organograma detalhado em que se possa olhar para 

ele e se consiga saber quem é responsável por quê, e quem está a fazer o quê

possível o acesso ao mesmo. ------------------------------------------------------------

A esta questão a senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, respondeu informando que o mesmo entrou em 

vigor no dia 02 de maio, uma vez que o dia 01 de maio foi feriado. Relativamente ao organograma ele 

altura chegou a ser mostrado só não tinha nomes. Estava detalhado

o que não tinha era o nome dos 178 funcionários. Pretende-se disponibilizar este organograma n

em trata dos seus assuntos. Está em força, está a ser implementado tal como 

mesmo não estando em velocidade de cruzeiro notam

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

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, para: -------------------------------------------------

gravações feitas nas reuniões da Câmara Municipal, ficam arquivadas em suporte 

e são usadas para consumo interno só da Câmara Municipal e estão vedadas aos 

Vereadores ou se são para consumo interno de todos. Pergunta “se há algum suporte digital 

depois possamos consultar ou se pura e simplesmente elas são desgravada

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

louvor e orgulho pela prestação e pelo 3º lugar conquistado pela Filarmónica 

num concurso realizado em Vila Franca de Xira. ---------------------

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, este voto de louvor. ------------------------------------------

questão colocada pela senhora Vereadora, o senhor Presidente da Câmara 

respondeu que as gravações são para consumo interno, só para apoio à elaboração das atas. 

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

r Presidente da Câmara, para propor um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor 

, ex Vice-Presidente desta Câmara Municipal. A Câmara Municipal

se à proposta, deliberou, por unanimidade, cumprir esse minuto de silêncio e aprovar 

sta posição do executivo deverá ser dado conhecimento à família

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

para colocar as seguintes questões: --------------------- 

a informar que na semana passada reparou que a mesma estava 

ostaria de saber se isto ainda tem a ver com a descarga acidental 

guas que são deitadas fora têm o 

se estão dentro dos parâmetros legais, e se eventualmente 

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

vala já terá sido limpa no ano passado tendo sido feita 

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

Sobre a Organização dos Serviços Municipais, que foi anteriormente aprovada, saber se já está 

em força, se já esta operacional e se existe organograma detalhado em que se possa olhar para 

e quem está a fazer o quê, e ainda se é 

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

que o mesmo entrou em 

ivamente ao organograma ele 

detalhado tendo todas as 

se disponibilizar este organograma no 

a ser implementado tal como 

em velocidade de cruzeiro notam-se melhorias no 

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

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

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

gravações feitas nas reuniões da Câmara Municipal, ficam arquivadas em suporte 

e são usadas para consumo interno só da Câmara Municipal e estão vedadas aos 

“se há algum suporte digital que 

gravadas mal se elabora a 

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

ção e pelo 3º lugar conquistado pela Filarmónica 

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

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

questão colocada pela senhora Vereadora, o senhor Presidente da Câmara 

apoio à elaboração das atas. ----------------- 

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

para propor um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor 

. A Câmara Municipal 

, deliberou, por unanimidade, cumprir esse minuto de silêncio e aprovar 

ser dado conhecimento à família. ------------ 

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



 

 

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

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

1 – ATAS DE REUNIÕES ----------------------------------------------------------------------

Presentes as propostas de ATAS 

Uma vez que o texto das mesma

Municipal foi a sua leitura dispensada tal como pre

novembro de 1963. ------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 20 

dinheiro de 211.775,50 € (duzentos e onze mil, setecentos e setenta e cinco 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

2 – PAGAMENTOS --------------------------------------

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Ges

maio e da Unidade Administrativa e Jurídica

discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. --------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Nada a registar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

 n.ºs 07 e 08, de 09 e 16 de abril de 2014, respetivamente.

mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara 

Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de 

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

por unanimidade aprová-las. ----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

esouraria respeitante ao dia 20 de maio de 2014, o qual acusa um saldo em 

(duzentos e onze mil, setecentos e setenta e cinco euros e cinquenta cêntimos). 

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

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

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

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

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

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -------------------------------------------------------------

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 01 a 16 

e da Unidade Administrativa e Jurídica, no período de 02 a 16 de maio, ambos de 2014

discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da 

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

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

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

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------

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

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

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

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

, respetivamente. ------------------ 

por todos os membros da Câmara 

Lei nº 45362, de 21 de 

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

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

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

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

, o qual acusa um saldo em 

cinquenta cêntimos). - 

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

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

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

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

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

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

tica, no período de 01 a 16 de 

, ambos de 2014, cuja relação 

discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOCARRO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 

COMPLEMENTO CURRICULAR 2013/2014 

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 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado –

complemento curricular 2013/2014. 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberaç

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GER

PRAIA DO AREÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 2014, deliberou, por

direto – regime geral – para aquisição

do Areão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

6 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS 

SUBSÍDIO/1.500,00 € (MIL E QUINHENTOS EUROS)

 
Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 15 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Proposta 

Data: 12-05-2014  

Assunto: Associações desportivas 

Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo

atualmente em vigor no Município de Vagos;
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VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO --------------------------------

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOCARRO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 

COMPLEMENTO CURRICULAR 2013/2014 ----------------------------------------------------------------

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 

Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

– para aquisição de serviço de autocarro, no âmbito das atividades de 

complemento curricular 2013/2014. -----------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberaç

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DOS PASSADIÇOS DA 

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

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

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

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

aquisição de serviço de limpeza geral e manutenção dos passadiços da Praia 

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

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

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

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – CCDR COVÃO DO LOBO – ATRIBUIÇÃO DE 

€ (MIL E QUINHENTOS EUROS) -----------------------------------

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 15 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: 

  Para: Reunião de Câmara 

Associações desportivas – Atribuição de subsídios - Subprograma 2 

O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, adiante designado por PMAAD, 

atualmente em vigor no Município de Vagos; 
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-------------------------------- 

REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOCARRO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 

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

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 

Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

de serviço de autocarro, no âmbito das atividades de 

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

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

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

REGIME GERAL PARA 

AL E MANUTENÇÃO DOS PASSADIÇOS DA 

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

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

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

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

dar parecer prévio favorável para o ajuste 

de serviço de limpeza geral e manutenção dos passadiços da Praia 

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

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

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

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

ATRIBUIÇÃO DE 

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

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 15 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: ---- 

, adiante designado por PMAAD, 



 

 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do 

formulário de candidatura do Subprograma 2;

3. Os apoios consagrados no Subprograma 2 

4.  Que os processos de candidaturas cumpriram o estipulado no nº 2 do artigo 18º;

 
Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere

Desportivo e Recreativo Covão do Lobo o seguinte subsídio:

 

Nome Associação

CCDR Covão do Lobo

 
O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de

termos da Lei e do PMAAD em vigor. O Presidente

A Câmara Municipal deliberou, 

dos Santos Martins Júnior, atribuir à associação

(mil e quinhentos euros). ------------

O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: “

necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho

enquanto a Câmara Municipal não apresentar um plano de regularização de subsídios já atribuídos, 

para cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, porque é uma 

questão premente de justiça.”. ---------------------------------------------

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

7 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS 

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

• Informação do CDF, dr. Nuno André, de 15 de maio 

temporário de fundos disponíveis no montante de 

euros), por conta das receitas próprias a receber no

novembro e dezembro. 

• Despacho do senhor Pres

A Câmara Municipal deliberou, por maioria

do Céu Marques, e ao abrigo do 

autorizar o aumento temporário dos fundos disponíveis no valor e nas condições da

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do nº 2 do artigo 15º do PMAAD, do 

candidatura do Subprograma 2; 

Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e projetos pontuais

Que os processos de candidaturas cumpriram o estipulado no nº 2 do artigo 18º;

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir 

Desportivo e Recreativo Covão do Lobo o seguinte subsídio: 

Nome Associação Apoio logístico Subsídio a atribuir

CCDR Covão do Lobo ______ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

termos da Lei e do PMAAD em vigor. O Presidente da Câmara, (Silvério Regalado, Dr.

 por maioria, com um voto de abstenção do senhor Vereador, eng.º Mário 

atribuir à associação CCDR Covão do Lobo, o subsídio do valor de 

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

Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: “Sem por em

necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho-me na atribuição de subsídios,

Municipal não apresentar um plano de regularização de subsídios já atribuídos, 

cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, porque é uma 

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

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE MAIO 2014 -------------------------------------

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

nformação do CDF, dr. Nuno André, de 15 de maio de 2014, sobre a necessidade do aumento 

temporário de fundos disponíveis no montante de 1.400.000,00 € (Um milhão e quatrocentos mil 

euros), por conta das receitas próprias a receber nos meses de agosto, setembro outubro, 

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

senhor Presidente da Câmara, de 16 de maio de 2014. -----------------------------------

deliberou, por maioria, com um voto de abstenção da senhora Vereadora, dr.ª Maria 

e ao abrigo do disposto no artigo 4º da Lei nº 8/2012, de 21 de

autorizar o aumento temporário dos fundos disponíveis no valor e nas condições da informação supra. 

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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nº 2 do artigo 15º do PMAAD, do 

Apoio à organização de eventos e projetos pontuais 

Que os processos de candidaturas cumpriram o estipulado no nº 2 do artigo 18º; 

no sentido de atribuir ao centro Cultural 

Subsídio a atribuir 

1500€ 

s os documentos necessários nos 

da Câmara, (Silvério Regalado, Dr.)”. ----------------- 

por maioria, com um voto de abstenção do senhor Vereador, eng.º Mário 

, o subsídio do valor de 1.500,00 € 

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

Sem por em causa a 

me na atribuição de subsídios, 

Municipal não apresentar um plano de regularização de subsídios já atribuídos, 

cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, porque é uma 

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

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

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

LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

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

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

de 2014, sobre a necessidade do aumento 

(Um milhão e quatrocentos mil 

agosto, setembro outubro, 

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

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

com um voto de abstenção da senhora Vereadora, dr.ª Maria 

12, de 21 de fevereiro (LCPA), 

informação supra. ---- 

te deliberação. ----------------- 

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



 

 

8 – SIADAP 1 – RELATÓRIOS DAS UNIDADES ORGÂNICAS 2013 

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

• Informação da técnica superior, dr.ª Sandrina Oliveira, de 22 de abril

• Relatórios das avaliações da DGU

Educação, Cultura e Ação Social)

relativas ao ano de 2013; 

• Justificação da não apresentação de 

DGI (Divisão de Gestão de Infraestruturas)

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 16 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria

Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues,

pelo membro do órgão executivo de que dependem

Deve o Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipa

conformidade com o teor da presen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA 

DEFINITIVA ----------------------------------------------

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Auto de Receção Definiti

• Informação do técnico superior, eng.

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 23 de abril 

inconveniente a recepção definitiva da obra face ao conteúdo do respectivo auto que se anexa. 

De proceder à liberação do valor remanescente da caução (25%) em caso de decisão 

favorável”. ----------------------------

• Despacho da senhora Vereadora, e

C.M.”. ----------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por 

• Homologar o Auto de Receção D

• Que a Divisão Financeira (DF) restitua ao adjudicatário as q

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

Deve a Divisão de Planeamento e 

deliberação. ---------------------------

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

 

Ata n.º 11/2014, de 21 de maio, da Câmara Municipal de Vagos

RELATÓRIOS DAS UNIDADES ORGÂNICAS 2013 – RATIFICAÇÃO

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

Informação da técnica superior, dr.ª Sandrina Oliveira, de 22 de abril de 2014; 

atórios das avaliações da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), da DECAS

Educação, Cultura e Ação Social) e da DF (Divisão Financeira), no âmbito do SIADAP 1, 

relativas ao ano de 2013; -----------------------------------------------------------------------------

Justificação da não apresentação de relatórios do DCI (Departamento de Controlo Interno)

(Divisão de Gestão de Infraestruturas) e da DEP (Divisão de Equipamentos e Projetos); 

senhor Presidente da Câmara, de 16 de maio de 2014. -----------------------------------

ipal deliberou, por maioria, com dois votos de abstenção, dos senhores Vereadores, dr.ª 

Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, ratificar a avaliação das unidades orgânicas atribuída 

pelo membro do órgão executivo de que dependem. --------------------------------------------------

Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipa

conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROCº 6.2.2 - 19/2008

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auto de Receção Definitiva, de 16 de abril de 2014; --------------------------------------------------

Informação do técnico superior, eng.º José Silvestre, de 16 de abril de 2014; ----------------------

arq. Pedro Castro, de 23 de abril de 2014: “Sra Vereadora Sara 

epção definitiva da obra face ao conteúdo do respectivo auto que se anexa. 

De proceder à liberação do valor remanescente da caução (25%) em caso de decisão 

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de maio de 2014: 

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

cipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------

Homologar o Auto de Receção Definitiva; --------------------------------------------

Que a Divisão Financeira (DF) restitua ao adjudicatário as quantias retidas como garantia e 

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

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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RATIFICAÇÃO ------------ 

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

de 2014; --------------------- 

da DECAS (Divisão de 

, no âmbito do SIADAP 1, 

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

(Departamento de Controlo Interno), da 

(Divisão de Equipamentos e Projetos); ---- 

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

com dois votos de abstenção, dos senhores Vereadores, dr.ª 

as unidades orgânicas atribuída 

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

Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, proceder em 

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

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

19/2008 – RECEÇÃO 

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

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

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

Vereadora Sara Caladé: Sem 

epção definitiva da obra face ao conteúdo do respectivo auto que se anexa. 

De proceder à liberação do valor remanescente da caução (25%) em caso de decisão 

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

de 2014: “À Reunião da 

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

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

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

tidas como garantia e 

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

ormidade com o teor da presente 

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

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



 

 

2 – CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA 

E02/2012 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

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

• Comunicação da empresa adjudicatá

Municipal em 07 de abril 

• Informação da técnica superior, eng

conceder a prorrogação

executante apresente plano de tra

• Parecer do CDEP, arqº Pedro Castro, de 23 de abril 

“Sra Vereadora Sara Caladé:

notificada a entidade executante 

• Despacho da senhora Vereadora, eng

CM”. --------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, 

título gracioso, devendo a entidade executante 

Deve a Divisão de Planeamento 

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3 – ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

DE RISCO ESPECIAL: “PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA” E “PAVIMENTAÇÃO” 

– RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------
Presentes: --------------------------------------

• Plano de Sinalização Temporário, de 28 de abril de 2014; 

• Informação da técnica superior, eng.ª Gabriela Ca

• Parecer do CDPP, arq.º Pedr

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar os presentes PTRE’S (“Plano de Sinalização 

Temporária” e “Pavimentação) nas condições impostas

Obra. Da decisão deverá ser dado conhecimento

Entidade Executante)”. 

• Despacho da senhora Vereado

PTRE “Plano de Sinalização Temporária” e “Pavimentação”, nas condições impostas pelo 

CSO. À Reunião da CM para ratificar

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Caladé. -----------------------------------------------------

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO ----------------------------------------------------

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

Comunicação da empresa adjudicatária FG SILVA, LDA, com registo de entrada nesta Câmara 

unicipal em 07 de abril de 2014, solicitando prorrogação de prazo por um período de 

Informação da técnica superior, eng.ª Ana Vilão, de 22 de abril de 2014, con

rorrogação de prazo graciosa até 27/05/2014” e ainda propondo que 

executante apresente plano de trabalhos modificado”; -------------------------------------

rqº Pedro Castro, de 23 de abril de 2014, que a seguir se transcreve: 

Sra Vereadora Sara Caladé: De conceder a prorrogação de 60 dias requerida

notificada a entidade executante a dar cumprimento ao referido no ponto 4 da informação

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de maio de 2014: 

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

l deliberou, por unanimidade, conceder a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias

gracioso, devendo a entidade executante apresentar o Plano de Trabalhos modifica

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da present

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

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

ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL – PROCº E06/2013 – APROVAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PLANO DE TRABALHOS 

DE RISCO ESPECIAL: “PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA” E “PAVIMENTAÇÃO” 

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

Plano de Sinalização Temporário, de 28 de abril de 2014; ----------------------------------------------

Informação da técnica superior, eng.ª Gabriela Cabano, de 05 de maio de 201

º Pedro Castro, de 05 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: 

Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar os presentes PTRE’S (“Plano de Sinalização 

Pavimentação) nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em 

Obra. Da decisão deverá ser dado conhecimento aos interessados (Fiscali

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de maio de 2014: 

PTRE “Plano de Sinalização Temporária” e “Pavimentação”, nas condições impostas pelo 

. À Reunião da CM para ratificar”. ---------------------------------------------

ipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

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

de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRAIA DO AREÃO – PROCº DIA - 

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

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

, com registo de entrada nesta Câmara 

ação de prazo por um período de 60 dias; - 

de 2014, considerando “de 

propondo que “a entidade 

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

de 2014, que a seguir se transcreve: ---------- 

requerida. Deverá ser 

a dar cumprimento ao referido no ponto 4 da informação.”; --- 

de 2014: “À Reunião da 

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

o por mais 60 (sessenta) dias e a 

Plano de Trabalhos modificado ----------------- 

ormidade com o teor da presente 

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

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

APROVAÇÃO PARCIAL DE 

PLANO DE TRABALHOS 

DE RISCO ESPECIAL: “PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA” E “PAVIMENTAÇÃO” 

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

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

de 2014; -------------------- 

, que a seguir se transcreve: --------- 

Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar os presentes PTRE’S (“Plano de Sinalização 

pela Coordenação de Segurança em 

aos interessados (Fiscalização, CSO e 

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

2014: “Aprovados os 

PTRE “Plano de Sinalização Temporária” e “Pavimentação”, nas condições impostas pelo 

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

ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

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

ormidade com o teor da presente 

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



 

 

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

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

1 – GABRIEL SANTOS MARQUES 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA E ANEXOS

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

• Requerimento de Gabriel Santos Marques

novembro, comunicando a execução de obras de construção de moradia e anexos, para o lote 3 

do alvará de loteamento nº 81/76

• Declaração passada pelo Presidente da 

novembro de 2013; ---------------------------------------------------------------------

• Informação do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 26 de novembro de 2013; 

• Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 13 de fevereiro d

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trinda

“Exma Srª Vereadora Engª Sara Caladé: Efetuada reunião em 25/3/14 com V. Ex

e Edília e a signatária, na qual fo

em 6/2/14. Alerta-se ainda para a parte final 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª

CM”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

requerido. ------------------------------------------

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

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

Usou da palavra o senhor Alírio de Matos, residente na Vila 

1. Saber porque não existe uma placa à saída d

2. Afirmar que a entrada da Vila de Vagos

 

Ata n.º 11/2014, de 21 de maio, da Câmara Municipal de Vagos

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

ARQUES – PROC.º 83/13 – RINES – FONTE DE ANGEÃO

CONSTRUÇÃO DE MORADIA E ANEXOS --------------------------------------------------

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

de Gabriel Santos Marques, com o registo de entrada nº 10587/13, de 13

, comunicando a execução de obras de construção de moradia e anexos, para o lote 3 

do alvará de loteamento nº 81/76; --------------------------------------------------------------------

Declaração passada pelo Presidente da Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, de 11 

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

Informação do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 26 de novembro de 2013; 

Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 13 de fevereiro de 2014; -----------------------

Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 26 de março de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Exma Srª Vereadora Engª Sara Caladé: Efetuada reunião em 25/3/14 com V. Ex

e Edília e a signatária, na qual foi apresentada a informação infra do Planeamento, solicitada 

se ainda para a parte final das informações de 26 e 29/11/2013.”

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de maio de 2014: 

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

ou, por unanimidade, aprovar a construção do muro com 

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

a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

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

senhor Alírio de Matos, residente na Vila de Vagos para: ------------------------------------

Saber porque não existe uma placa à saída da Vila de Vagos? ------------------------------------------

entrada da Vila de Vagos do lado norte é uma selva; -----------------------------------

, da Câmara Municipal de Vagos 
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------------------------------------------------------------------------- 

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

FONTE DE ANGEÃO – 

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

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

entrada nº 10587/13, de 13 de 

, comunicando a execução de obras de construção de moradia e anexos, para o lote 3 

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

Angeão e Covão do Lobo, de 11 de 

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

Informação do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 26 de novembro de 2013; ---------------- 

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

que a seguir se transcreve: --- 

“Exma Srª Vereadora Engª Sara Caladé: Efetuada reunião em 25/3/14 com V. Excia, drªs Graça 

do Planeamento, solicitada 

s informações de 26 e 29/11/2013.”; -------------- 

de 2014: “À Reunião da 

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

a construção do muro com o alinhamento 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --- 

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

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

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

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

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



 

 

3. Saber porque razão na Rua João M. C. da Rocha

única lomba? ---------------------------------------------------------------------------------------

4. Informar que na referida Rua, frente ao muro de sua casa o passeio abateu

5. Saber porque não existe

6. Informar que andaram a limpar as bermas, desfizeram as ervas e os m

7. Falar ainda a respeito da numeração

O senhor Presidente da Câmara, informou que tomou a devida nota

convenientes. --------------------------

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

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 artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor 

Teixeira Sarabando Salvador, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às

e trinta e um minutos. -------------------------

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

 

Ata n.º 11/2014, de 21 de maio, da Câmara Municipal de Vagos

a Rua João M. C. da Rocha, não existe uma única passadeira nem uma 

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

na referida Rua, frente ao muro de sua casa o passeio abateu; --------------------------

Saber porque não existem placas turísticas e identificativas na Rua João M. C. da Rocha; 

Informar que andaram a limpar as bermas, desfizeram as ervas e os marcos; -------------------------

ito da numeração, na Rua João M. C. da Rocha. ------------------

O senhor Presidente da Câmara, informou que tomou a devida nota e prestou os esclarecimentos tidos por 

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

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

do a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

etembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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não existe uma única passadeira nem uma 

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

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

João M. C. da Rocha; --------- 

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

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

e prestou os esclarecimentos tidos por 

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

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

do a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

e por mim, Paula Cristina 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas 

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

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


