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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 11/2015 de 21 de maio 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e um de maio de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta e um minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara 

Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a 

presença dos senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng. 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 

assistente técnica, Carla Manuela Castro Sarabando. ------------------------------------------------------------ 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

O senhor Presidente da Câmara entregou à senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, os dados 

relativos à faturação da ERSUC e ainda o dossier relacionado com os subsídios atribuídos à Junta de 

Freguesia de Ponte de Vagos, relativos às obras do Parque Desportivo. 

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

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, informou: 

 Que a CMV está a co-organizar com a CCDR-C uma ação sensibilização/esclarecimento sobre 

alguns regimes nomeadamente da REN, das Florestas e do Decreto-Lei nº 165/2014 que 

estabelece, com caráter extraordinário, o regime de regularização de estabelecimentos e atividades 

industriais, pecuárias, operações de gestão de resíduos e aproveitamento de massas minerais. Terá 

lugar no dia 1 de junho às 10:30h, no futuro espaço museológico de Arte Xávega da Praia da 

Vagueira. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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O senhor Vereador, eng. João Paulo Sousa, entregou ao senhor Vereador, eng. Mário Martins, os ofícios 

enviados à EDP e relativos aos pedidos de intervenção definidos no Plano de Redução de Energia. 

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

O senhor Vereador, eng.º João Domingues, apresentou três pontos: 

 Os vereadores do CDS/PP propõem a redução da taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis em 

função do número de dependentes, nos termos previstos no nº 13 do artigo 112.º do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, em 10% para as famílias com 1 filho, em 15% para as famílias 

com 2 filhos, e em 20% para as famílias com mais de 2 filhos. Pretendem que esta proposta seja, 

numa próxima reunião, discutida e aprovada. 

 Sobre o Pontão da Estrada da Parada de Cima a Santa Catarina que está cada vez mais perigoso. 

A base de cascalho e pedras está a ceder o que deixa as bermas da estrada perigosas e a camada 

de alcatrão está cada vez mais fina. Pergunta se existe alguma ação prevista para tentar resolver 

ou melhorar esta situação; 

 Sobre a manutenção das lombas na entrada de Sanchequias, em frente às escolas que estão 

desativadas há muitos anos. Qual a verdadeira razão para a sua existência? 

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

O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, disse: 

 A Rua do Cemitério (Covão do Lobo) em direção ao Picoto encontra-se em péssimo estado; 

 Não tem sido feitas as transferências para as Juntas de Freguesias e IPSS´S. Qual a razão do atraso? 

 Sobre a situação do PCI, que continua muito indefinida. A Câmara está a par da execução do 

projeto?  

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

O senhor Presidente da Câmara esclareceu:  

 Sobre as lombas à entrada de Sanchequias foram ali colocadas contra a vontade do PSD, sendo 

que é intenção deste executivo retirá-las, assim que se efetue a intervenção necessária nessa 

estrada; 

 Sobre as transferências para as Juntas e IPSS`S, sendo questões diferentes, o motivo do atraso 

deve-se ao facto de o município não ter recebido a tranche do IMI; 
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 Sobre o projeto do PCI - Parque de Ciência e Inovação, tanto quanto é do seu conhecimento o 

mesmo está em execução, sendo que a parte mais importante está concluída. A avenida de acesso 

da parte de Ílhavo está concluída e já foi inaugurada.  

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

A senhora Vereadora, drª Maria do Céu Marques, referiu: 

 Não concorda, nem lhe parece razoável, a justificação dada, pela falta de transferências para as 

Juntas; 

 Suscita de novo um assunto que já trouxe à reunião de Câmara. Foi levantado na Assembleia 

Municipal por uma munícipe, sobre o que se passa no cemitério. Tanto quanto lhe tem sido 

relatado continua tudo na mesma. Quer saber quem recebe o dinheiro das flores que são vendidas 

no cemitério.   

 Sobre o caminho do Cais do Moliço: 

o O que se passa com o traçado? 

o O traçado foi respeitado? 

o Os materiais utilizados foram ou não os que a lei prevê? 

o  Houve ou não fiscalização da Câmara? 

o A obra é da Câmara ou da Junta? A Junta diz que é da Câmara e a Câmara diz que é 

da Junta. Gostaria de saber quem é que está a faltar à verdade e pede esclarecimento; 

 Quanto custou à Câmara Municipal de Vagos o Campeonato do Mundo All Styles e o O’ Meeting 

2015? 

 Quando dá a conhecer o estudo encomendado ao IPAM sobre o impacto dos eventos? 

 Já foi dado cumprimento satisfatório às observações do relatório da IGF? 

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

O senhor Presidente da Câmara informou:  

 A Câmara Municipal dá informação sobre todas as ações inspetivas. Está nesta data a decorrer 

uma ação da IGAMAOT – Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 

do Território, pelo que ainda não há relatório preliminar; 

 Em relação ao pagamento às Juntas de Freguesia, pede para que a senhora Vereadora o ouça com 

atenção e acredite nele: 
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o Na primeira entrega de tranche, as Juntas receberam mas, foram isentas da 

apresentação do relatório, sendo que ficou acordado entregarem tudo ao mesmo 

tempo;  

o A segunda entrega só com a apresentação de relatório;      

 O caminho do Cais do Moliço não é obra da Câmara Municipal e encontra-se licenciado. Tem a 

senhora Vereadora de questionar a entidade responsável pela mesma; 

 Sobre o custo das atividades e não podendo estar a duplicar o trabalho dos serviços informa que 

no fim do ano as mesmas aparecem no Relatório de Contas 2014. Deverá consultar essa 

informação (execução da atividade municipal); 

 Sobre o estudo do IPAM ainda não temos informação. Logo que esteja disponível será fornecida 

aos senhores vereadores;  

 Quanto ao Relatório da IGF a maioria das questões estão ou já estavam resolvidas. Outras estão a 

ser tratadas, como por exemplo o PP das Azenhas do Boco que já está adjudicado; 

 As questões relacionadas com processos de contra-ordenação estão em resolução. Os advogados 

da Câmara já procederam à entrega do relatório de situação; 

 Sobre o cemitério tem informação de que a questão está resolvida; Não tem evidências do que 

afirmou a senhora Vereadora e assim é difícil atuar. 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 20 de maio de 2015, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 260.146,83 € (duzentos e sessenta mil, cento e quarenta e seis euros e oitenta e três cêntimos).  
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 27 

de março a 15 de maio, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 30 de abril a 14 de maio, 

ambos do ano 2015, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e 

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

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

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------ 

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

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

O senhor Vereador, eng. João Domingues, ausentou-se da sala de reuniões, pelo que o ponto seguinte não 

contou com a participação do senhor Vereador. ---------------------------------------------------------------------- 

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO -------------------------------- 

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS DO MUNICIPIO DE VAGOS 

2015 – (PROGRAMA DAS FESTAS E DIA DO MUNICIPIO) ----------------------------------------------- 

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 2015, deliberou, por maioria, com um voto contra da senhora Vereadora drª Maria 

do Céu Pereira Sarabando Marques, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral – para 

aquisição de serviços de organização das festas do Município de Vagos 2015 (Programa das Festas e Dia 

do Município). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Declaração de voto: O senhor Vereador eng. Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: ”Vota 

a favor no pressuposto de terem sido resolvidas as questões de transparência e racionalidade económica.”  

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

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

O senhor Vereador, eng. João Domingues, regressou à sala de reuniões, pelo que os pontos seguintes 

contaram com a participação do senhor Vereador. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE “ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA 

LIGAÇÃO INTERMUNICIPAL ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ZONA INDUSTRIAL DA 

MOTA – A25” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime geral – para aquisição de serviços de elaboração de projeto de execução da ligação 

intermunicipal Zona Industrial da Vagos - Zona Industrial da Mota – A25. ------------------------------------- 

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

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE “REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA 

BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DOS CARDAIS E ALARGAMENTO DO PONTÃO 

EXISTENTE” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime geral – para aquisição de serviço de “reformulação do projeto de execução da beneficiação 

da estrada dos Cardais e alargamento do pontão existente”. -------------------------------------------------------- 
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Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LIMPEZA DO AREAL NAS PRAIAS DA VAGUEIRA, DO 

LABREGO E DO AREÃO, LIMPEZA E VIGILÂNCIA DE SANITÁRIOS NAS PRAIAS 

(VAGUEIRA E AREÃO) E DO PARQUE DE MERENDAS DA GAFANHA DA VAGUEIRA, E 

LIMPEZA DE ARRUAMENTOS NA PRAIA DA VAGUEIRA --------------------------------------------- 

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 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime geral – para aquisição de serviços para a limpeza do areal nas praias da Vagueira, do 

Labrego e do Areão, limpeza e vigilância de sanitários nas praias (Vagueira e Areão) e do parque de 

merendas da Gafanha da Vagueira, e limpeza de arruamentos na Praia da Vagueira. --------------------------- 

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

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

6. SUBSIDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – INOVA – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DE 

CANTANHEDE - COLOCAÇÃO DE OUTDOOR - ISENÇÃO DE TAXAS ----------------------------- 

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

 Comunicação da INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, 

com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 09 de abril de 2015, solicitando autorização 

para a colocação de dois outdoors. Um junto à rotunda entre Av. Lúcio Vidal e Rua dos BV de 

Vagos; outro na Praia da Vagueira – rotunda entre a Rua do Governador e Rua Arménio Abreu. 

Os outdoors serão colocados até ao dia 30 de junho e retirados no dia 6 de agosto de 2015. Requer  

também a isenção do pagamento de taxas; ----------------------------------------------------------------- 

 Cópia de imagem do outdoor e plantas de localização; --------------------------------------------------- 
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 Informação do GMA, sobre o valor das taxas =2.860,07€ (dois mil oitocentos e sessenta euros e 

sete cêntimos) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, Sara Caladé, de 10 de maio de 2015; ------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação dos referidos outdoors e isentar do 

pagamento de taxas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

O senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, ausentou-se da sala de reuniões e não participou na 

discussão e votação dos pontos 8, 9, 10, 11 e 12.--------------------------------------------------------------------- 

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

8  – RECOLHA E VALORIZAÇÃO DOS OLEOS ALIMENTARES USADOS – ÍNDICEGRAU – 

COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS, LDA – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “VELA POR ÓLEO” -------------------------------------------------- 

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

 Proposta de Protocolo de Cooperação para implementação do projeto “Vela por Óleo”, 

apresentada pela srª. Vereadora Dulcinia Sereno, de 12 de maio de 2015, que a seguir se transcreve: 

“CONSIDERANDO QUE:  

1. O projeto “Vela por Óleo” tem por objetivo a consolidação das unidades escolares e de 

outras instituições aderentes como pontos de recolha estratégicos para os óleos 

alimentares usados (OAU), credibilizando o trabalho de recolha com uma valorização 

que beneficia o próprio estabelecimento de ensino, a autarquia e os organismos 

ambientais envolventes, tendo criado uma forma inteligente, ecológica, fácil, rápida, 

divertida e económica de ajudar a todos, catalisando assim a mudança comportamental 

tão necessária para que o problema dos óleos alimentares usados  passe a representar 

uma oportunidade. Tal é conseguido por intermédio de uma ferramenta de apoio e de 

comunicação que os incita e ajuda a fazer a recolha desse OAU de forma prática, segura 

e eficaz e, uma outra – um kit de pastilhas aromáticas e amigas do ambiente – que lhes 

permite igualmente reconverter parte desse resíduo em velas aromáticas e ecológicas 

destinadas ao uso e consumo escolar, doméstico ou social; 

2. O projeto “Vela por Óleo” é claramente benéfico para todos os protagonistas envolvidos 

neste processo, até porque apresenta contrapartidas relevantes a vários níveis: 

a) Para as famílias: 
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 Porque encontram uma forma segura, ecológica, útil e fácil de se descartarem 

de um problema que muitas vezes não sabem como resolver – “o que fazer com 

o óleo alimentar usado?” - umas vezes por desconhecimento, outras porque 

nem sempre existe um oleão nas proximidades das suas casas onde possam 

fazer o seu depósito. 

 Porque encontram uma motivação adicional para ajudar as crianças e jovens, 

os cidadãos com deficiências e os idosos na realização dos seus projetos 

escolares ou sociais e até de ajudar a própria escola ou instituição a dinamizar 

o projeto, ajudando-as a desenvolver atividades que lhes possam trazer alguma 

valorização.  

 Porque encontram uma forma de ter acesso a velas aromáticas e amigas do 

ambiente, pouco dispendiosas e seguras para o ambiente; 

b) Para as crianças e jovens, cidadãos portadores de deficiências e idosos: 

 Porque por intermédio da recolha e da feitura das velas amigas do ambiente 

vêem materializado o fruto do seu esforço de reciclagem e conseguem perceber 

de forma imediata o impacto do seu trabalho, o que raramente acontece com 

os restantes resíduos que recolhem. 

 Porque aprendem a atuar, decidir, aplicar e mobilizar as suas iniciativas tendo 

por objetivo um projeto de sustentabilidade ambiental. 

c) Para as Escolas e outras Instituições vocacionadas para a comunidade: 

 Porque encontram uma alternativa inteligente, ecológica, fácil, rápida, 

divertida e económica de incutir um espírito de empreendedorismo na 

comunidade escolar que leve à criação dos recursos tão necessários a uma 

crescente autonomia que permita a aquisição de materiais e serviços, a 

realização ou até mesmo a promoção das suas atividades de cariz ambiental; 

 Porque descobrem a transversalidade disciplinar em que é possível abordar 

esta temática ambiental, podendo fazê-lo de uma forma mais motivacional, 

eficaz e abrangente; 

 Porque conseguem perceber e reconhecer o impacto do seu trabalho e do seu 

esforço pedagógico e cívico no sentido da preservação ambiental; 

 Porque passam a ter nas mãos a autonomia e a gestão de um projeto que, a 

curto e médio prazo, lhes permitirá conseguir alguma autonomia, deixando de 

representar um peso financeiro tão acentuado quer para a instituição, quer 

para os organismos superiores que fazem a sua gestão; 

 Porque com uma simples vela amiga do ambiente passam a possuir um 

instrumento de comunicação simples e versátil, independentemente do 

conteúdo de cariz educativo, ambiental, social ou económico. 

d) Para os municípios: 
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 Porque encontram nos aderentes ao projeto “Vela por Óleo” um interlocutor 

pouco dispendioso, seguro e disponível que será sempre um complemento à 

ação de recolha e sensibilização feita pelos tradicionais oleões de rua que estão 

à mercê do vandalismo e dos roubos, ou simplesmente são ignorados ou então 

encarados como meros depósitos de lixo indiferenciado, prejudicando o 

trabalho dos operadores na sua recolha. 

 Porque passam a ter nas crianças e jovens, nos cidadãos com deficiências e nos 

idosos o melhor, o mais rápido e o mais eficaz veículo de comunicação de alerta 

e de prevenção deste problema, resultando na poupança de milhares de euros 

em campanhas de sensibilização; 

 Porque com esta ação de sensibilização informal, milhares de litros de OUA 

deixam de entrar no sistema de esgotos urbanos, poupando-se milhares de euros 

em recursos humanos, químicos, hídricos, temporais e logísticos necessários 

para a contenção dos derrames que ocorrem e para os tratamentos dessas 

águas nas ETAR’s; 

 Porque passam a encontrar nas escolas e noutras instituições vocacionadas 

para a comunidade uma utilidade estratégica na resolução deste e de outros 

problemas ambientais que afetam a todos e que tanto pesam no erário público; 

 Porque com a implementação do projeto “Vela por Óleo” as escolas e outras 

instituições vocacionadas para a comunidade passam a contar com uma 

ferramenta adicional geradora de valor, deixando de estar tão dependentes dos 

apoios institucionais para dinamizar as suas atividades.  

e) Por último, para o ambiente:  

 Porque com a sua ação as crianças e jovens, os cidadãos com deficiências e os 

idosos facilmente induzem a mudança comportamental no seu seio familiar, 

criando a necessidade de recolher, filtrar e entregar o óleo alimentar usado 

para as suas instituições. Evitando-se o derrame, evitam-se também os custos 

associados à sua limpeza, à sua contenção e aos arranjos decorrentes da rotura 

das infraestruturas. 

 Porque com a sua ação não só entregam o OAU de uma forma segura como 

também de uma forma mais limpa (sem resíduos alimentares), graças à forma 

pedagógica como a informação é passada sobre a melhor forma de filtrar este 

resíduo, elevando assim a sua qualidade e potenciando o seu aproveitamento 

final, quer seja para fazer velas aromáticas a amigas do ambiente, quer tenha 

como destino o biodiesel, os sabonetes, os detergentes ou as graxas.  

 Porque com a sua ação, promovem uma segunda utilização dos recipientes 

plásticos, servindo estes para recipiente de armazenamento temporário e para 

transporte dos OAU até à sua entrega no oleão/barrica. Por outro lado, ao 

passar a mensagem da necessidade de escolher os recipientes que possuem 
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tampa de rosca para este efeito, previnem-se os “vazamentos” de óleo que 

ocorrem junto dos oleões de rua.  

 Porque com as velas aromáticas e amigas do ambiente que se produzem no 

âmbito do projeto “Vela por Óleo”, pode-se diminuir drasticamente o consumo 

de velas feitas à base de parafina (um derivado do petróleo, altamente poluente). 

3. Nos termos do Decreto-Lei nº 267/2009, de 29 de setembro, os municípios são 

responsáveis pela recolha dos óleos alimentares usados (OAU), no caso de se tratar de 

resíduos urbanos cuja produção diária não exceda 1100 litros por produtor (nº 1, do artº 

7º), bem como pelo transporte e posterior valorização (nº 1, do artº 9º), podendo esta 

responsabilidade ser transmitida a um operador de gestão de resíduos, devidamente 

licenciado (nº 2, do artº 7º e nº 2, do artº 9º); 

4. Que o projeto “Vela por Óleo” é dinamizado pela empresa ÍNDICEGRAU-Comércio, 

distribuição e Serviços, Lda, de Alenquer, que trabalha em parceria com o operador de 

gestão de resíduos OLEOTORRES, Lda, de Torres Novas; 

PROPONHO à Câmara Municipal: 

a) Que seja autorizada a celebração do Protocolo de Cooperação para 

implementação do projeto “Vela por óleo” entre o Município de Vagos e a empresa 

Índicegrau-Comércio, distribuição e Serviços, Lda, de Alenquer, sendo que os 

custos inerentes às obrigações constantes da cláusula segunda do protocolo estão 

estimados em 250 euros/ano. 

b) Que legitime o Presidente da Câmara Municipal de Vagos a outorgar, em 

representação do Município de Vagos, o mencionado Protocolo.” 

 Minuta do protocolo de Cooperação para implementação do projeto “Vela por Óleo”, que a seguir 

se transcreve: 

“Entre, 

PRIMEIRO OUTORGANTE, 

O MUNICÍPIO DE VAGOS, pessoa coletiva número 506912833, com sede na Rua da 

Saudade, freguesia e concelho de Vagos, aqui representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, com poderes para o ato, conforme o disposto 

na alínea f), do nº2, do artigo 35º, do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e 

adiante designado por primeiro outorgante, devidamente autorizado por deliberação 

camarária de ___________ , e, 

SEGUNDO OUTORGANTE, 

A empresa ÍNDICEGRAU-Comércio, Distribuição e Serviços, Lda, com sede na Rua dos 

Guerras, Armazém 1, em Alenquer, pessoa coletiva número 508877849, representada por 

Vítor Carlos Figueiredo Dias Oliveira, na qualidade de sócio-gerente, adiante designado 

por segundo outorgante, 

É celebrado o presente protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 

(Objeto) 

Constitui objeto do presente protocolo a definição das condições de colaboração entre as 

partes outorgantes, tendo em vista a recolha e valorização dos óleos alimentares usados, 

produzidos ou recolhidos pelos aderentes ao abrigo do desenvolvimento do projeto “Vela 

por Óleo”, bem como a comunicação e divulgação deste projeto. 

Cláusula Segunda 

(Obrigações do primeiro outorgante) 

Compete ao primeiro outorgante: 

a) Efetuar a comunicação do projeto “Vela por Óleo” e promover a sua implementação 

no concelho em parceria com o segundo outorgante, adquirindo para esse fim um kit 

personalizado “Vela por Óleo”. 

b) Divulgar o projeto “Vela por Óleo” e todas as ações de promoção junto das escolas 

e dos munícipes, distribuindo nos aderentes/clientes “Vela por Óleo” suportes de cariz 

informativo da parceria existente entre as duas empresas -  flyers A5 - cuja impressão  será 

da responsabilidade da Câmara Municipal de Vagos. 

c) Marcar um dia por ano, para o segundo outorgante realizar, a suas expensas, um 

evento subordinado ao tema “Vela por Óleo”, dirigido à população em geral do Município 

de Vagos. 

d) Promover, apoiar e colaborar em ações de divulgação e promoção do projeto, 

cedendo um espaço com as condições necessárias à realização das ações de sensibilização 

destinadas aos professores, empresas e população em geral. 

e) Enviar o seu logotipo, autorizando assim o parceiro a utilizá-lo nas suas campanhas 

de sensibilização, nos locais próprios para o efeito. 

f) Autorizar a recolha seletiva dos óleos alimentares usados (OAU), provenientes do 

projeto “Vela por Óleo” nas escolas e outros espaços abrangidos pelo projeto “Vela por 

Óleo”. 

Cláusula Terceira 

(Obrigações do segundo outorgante) 

Compete ao segundo outorgante: 

a) Efetuar a comunicação do projeto e promover a sua implementação no concelho em 

parceria com a Câmara Municipal de Vagos. 

b) Produzir materiais de divulgação e de comunicação sobre as atividades 

desenvolvidas no âmbito deste projeto, em parceria com a Câmara Municipal de Vagos.  

c) Inserir e destacar os logótipos dos parceiros deste projeto sempre que for feita a sua 

divulgação em iniciativas públicas, bem como reproduzir sinais distintivos do Município 

de Vagos, de forma visível e legível em todos os suportes informativos e de sensibilização, 

de acordo com a carta gráfica ou as maquetas fornecidas. 

d) Disponibilizar imagens e outros conteúdos sobre o projeto “Vela por Óleo”. 



 
 

Ata n.º 11/2015, de 21 de maio, da Câmara Municipal de Vagos 

 

13 

 

e) Participar nos eventos dinamizados pelas instituições escolares mediante uma 

calendarização atempada dos mesmos. 

f)  Promover a formação dos professores e responsáveis de instituições designados para 

esse efeito. 

g) Criar pontos de recolha dos OAU, em número não inferior a 12, nas Escolas do 

Concelho, no Mercado Municipal, nas Juntas de Freguesia, no Armazém da Câmara 

Municipal de Vagos, nas IPSS, na Santa Casa da Misericórdia e outros locais a designar 

pela Câmara Municipal de Vagos. 

h) Valorizar financeiramente a recolha efetuada junto dos estabelecimentos aderentes 

“Vela por Óleo”, em 0,10€/Kg, sendo que a verba angariada por cada aderente pode ser 

gasta em consumíveis “Vela por Óleo” – pastilhas, pavios, tealights, potes de porcelana 

ou noutros materiais e serviços especificamente vocacionados para a vertente ambiental 

ou social. 

i) Ceder graciosamente aos aderentes, recipientes vazios e proceder à substituição dos 

recipientes cheios por recipientes devidamente lavados e higienizados. 

j) Criar 2 pontos de recolha de velas no cemitério municipal, fornecendo para esse 

efeito 2 bidons em metal para deposição das velas, sem custos para a Câmara Municipal 

de Vagos, bem como criar 1 ponto de recolha de velas nos cemitérios paroquiais, para as 

Juntas de Freguesia aderentes, sem custos para as mesmas. 

k) Implementar iniciativas de recolha de OAU entre as escolas do Município. 

l) Registar e facultar à autarquia toda a informação referente às quantidades de OAU 

recolhidas no espaço escolar e em outros locais do município ao abrigo do projeto “Vela 

por Óleo”. 

m) Proceder de acordo com os requisitos legais e ambientalmente corretos, a todas as 

fases de gestão destes resíduos tendo em conta os seguintes diplomas legais para a gestão 

de resíduos: Portaria n.º 15/96, de 23 de janeiro, que aprova os tipos de operações de 

eliminação e de valorização de resíduos; Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que 

aprova o Regime Geral de Gestão de Resíduos; Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de 

setembro, que estabelece o regime jurídico da gestão de óleos alimentares usados. 

n) Comunicar ao primeiro outorgante, no prazo máximo de 30 dias, qualquer mudança 

do operador de gestão de resíduos. 

Cláusula Quarta 

(Prazo de vigência) 

1- O presente protocolo entra em vigor a partir da data da sua assinatura e tem a duração 

de doze meses, renováveis por iguais períodos, se não for denunciado por qualquer das 

partes. 

2- Sem prejuízo do disposto no número anterior, o protocolo pode ser denunciado a todo 

o tempo por qualquer uma das partes, mediante carta registada com aviso de receção, a 
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enviar à outra parte com uma antecedência mínima de 60 dias, sobre a data do termo ou 

da renovação. 

3- A denúncia do protocolo por qualquer das partes não implica para o denunciante a 

obrigação de indemnizar, seja a que título for. 

Cláusula Quinta 

(Resolução) 

O presente protocolo poderá ainda ser resolvido a todo o tempo, sem pré-aviso, no caso 

de violação grave e reiterada das obrigações contratuais por uma das partes outorgante. 

O presente protocolo é elaborado em duplicado, sendo um dos exemplares para cada um 

dos outorgantes.” 

 A Câmara Municipal deliberou, unanimidade, aprovar a proposta de protocolo e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgá-lo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve o SRRU (Serviço de Recolha de Resíduos Urbanos), proceder em conformidade com o teor da 

presente deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

9 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E 

TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS A DESTINO FINAL PELAS ENTIDADES QUE 

INTEGRAM O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES COMPOSTO PELOS 

MUNICIPIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA, VAGOS E OLIVEIRA DO BAIRRO – CPS_1/2015 

– ALTERAÇÕES AO CADERNO DE ENCARGOS E PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS ------ 

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

 Informação do júri do concurso de 08 de maio de 2015, que a seguir se transcreve: 

“Referência do Procedimento: CPS_1/2015 

1. Considerando que, os esclarecimentos suscitados no decurso do primeiro terço do 

prazo de apresentação das propostas, revelaram haver erros e omissões no CE - Caderno 

de Encargos e no PP - Programa de Procedimento; 

2. Considerando também que, o elevado número de questões suscitadas (mais de 100 

questões) não permitiram que as mesmas fossem respondidas no segundo terço do prazo 

de apresentação das propostas, sendo que a resposta à última questão apenas foi conclusa 

em 7 de Maio do ano em curso; 

3. Considerando finalmente que, os erros e omissões revelados pelas questões 

suscitadas durante aquele período de esclarecimentos, só podem ser sanados através da 

revogação de dois números de dois anexos do CE por um lado, e por outro lado, à inserção 

de uma nova redação a diversos números e quadros do CE e do PP, 
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4. Propomos aos Órgãos Executivos dos Municípios de Albergaria-a-Velha, Oliveira do 

Bairro e Vagos que: 

4.1 Aprovem a revogação do n.º 10 do ANEXO III e do n.º 2 do ANEXO XI do CE 

- Caderno de Encargos; 

4.2 Aprovem a nova redação dada aos normativos e quadros do CE - Caderno de 

Encargos e no PP - Programa do Procedimento cujos extratos se anexam; 

4.3  Aprovem um novo prazo de 47 dias para apresentação das propostas que 

ocorrerá nos termos e para os efeitos do art.º 50º e segs. do CCP, prazo aquele 

que se iniciará na data do envio do Anúncio para o JOUE e DR. 

4.4 Anexa-se também texto completo republicado do CE e do PP com a revogação 

e a nova redacção ora proposta já inserida).” 

 Extrato do Programa de Concurso contendo a proposta de nova redação; ----------------------------- 

 Extrato do Caderno de Encargos contendo a proposta de revogação e de nova redação; ------------ 

 Despacho da srª. Vereadora Dulcinia Sereno, de 12 de maio de 2015: “À Reunião da C.M.”; ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos senhores Vereadores, dr.ª Maria do 

Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues e um voto de abstenção do senhor 

Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior: 

 Aprovar a revogação do n.º 10 do ANEXO III e do n.º 2 do ANEXO XI do CE - Caderno de 

Encargos; ---------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 Aprovar a nova redação dada aos normativos e quadros do CE - Caderno de Encargos e no PP - 

Programa do Procedimento cujos extratos se anexam; --------------------------------------------------- 

 Aprovar um novo prazo de 47 dias para apresentação das propostas que ocorrerá nos termos e para 

os efeitos do art.º 50º e segs. do CCP, prazo aquele que se iniciará na data do envio do Anúncio 

para o JOUE e DR ; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aprovar o CE - Caderno de Encargos e o PP - Programa do Procedimento, republicados. --------- 

Deve o SRRU (Serviço de Recolha de Resíduos Urbanos), proceder em conformidade com o teor da 

presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10 - SIADAP 1 – RELATÓRIOS DAS UNIDADES ORGÂNICAS 2014 – RATIFICAÇÃO ----------- 

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

 Informação da técnica superior, dr.ª Sandrina Oliveira, de 14 de maio de 2015, que a seguir se 

transcreve:  
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“Informo que foram entregues na Secção de Recursos Humanos os relatórios de avaliação 

de desempenho, no âmbito do SIADAP 1, relativas ao ano de 2014, das seguintes unidades 

orgânicas: 

- Divisão de Gestão Urbanística (DGU); 

- Divisão de Gestão de Infraestruturas (DGI);  

- Divisão Financeira (DF); 

- Divisão de Educação, Desporto e Juventude (DEDJ); 

- Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ).  

Informo, ainda, que os dirigentes intermédios das unidades orgânicas abaixo mencionadas 

entregaram a justificação da não avaliação das respetivas unidades: 

- Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal 

(DGRHeFM); 

 - Divisão de Planeamento e Projetos (DPP). 

Junto, em anexo, os referidos documentos. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 12º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, 

compete à câmara municipal “ratificar a avaliação das unidades orgânicas atribuídas pelo 

membro do órgão executivo de que dependam”. 

 Relatórios das avaliações da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), DGI (Divisão de Gestão de 

Infraestruturas), UAJ (Unidade Administrativa e Jurídica), DF (Divisão Financeira) e DEDJ 

(Divisão de Educação, Desporto e Juventude), no âmbito do SIADAP 1, relativas ao ano de 2014;  

 Justificação da não apresentação de relatórios do DGRHeFM (Departamento de Gestão de 

Recursos Humanos e Fiscalização Municipal), e da DPP (Divisão de Planeamento e Projetos); -- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 18 de maio de 2015. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores, dr.ª Maria do 

Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, ratificar a avaliação das unidades 

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11 – CONCURSO DE VENDA Nº 1/HS/2015 – VENDA DE UM FOGO DE HABITAÇÃO SOCIAL 

DO BAIRRO DA CORREDOURA – FRAÇÃO B --------------------------------------------------------------- 

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

 Programa do Concurso n.º 1/HS/2015 - Venda de um fogo de habitação social do Bairro da 

Corredoura, fração B, Freguesia de Vagos e Santo António; 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

 Aprovar as condições de venda constantes do processo de concurso; ---------------------------------- 

 Designar como membros do júri do concurso (para o ato público de abertura e análise das 

proposta): 

 Efetivos: 

 Maria Dulcinia Martins  Sereno, Vereadora, que preside; 

 Laerte Macedo Pinto; 

 Lina Maria da Cruz Ferreira; 

 Suplentes: 

 Pedro Manuel Martins Manso Samagaio; 

 Maria Isabel Figueiredo Miranda. 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

12 – CONCURSO DE VENDA Nº2/HS/2015 – VENDA DE UM FOGO DE HABITAÇÃO SOCIAL 

DO BAIRRO DA CORREDOURA – FRAÇÃO D --------------------------------------------------------------- 

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

 Programa do Concurso n.º 2/HS/2015 - Venda de um fogo de habitação social do Bairro da Corredoura, 

fração D, Freguesia de Vagos e Santo António; 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

 Aprovar as condições de venda constantes do processo de concurso; ---------------------------------- 

 Designar como membros do júri do concurso (para o ato público de abertura e análise das 

propostas) : 

 Efetivos: 

 Maria Dulcinia Martins Sereno, Vereadora, que preside; 

 Laerte Macedo Pinto; 



 
 

Ata n.º 11/2015, de 21 de maio, da Câmara Municipal de Vagos 

 

18 

 Lina Maria da Cruz Ferreira; 

 Suplentes: 

 Pedro Manuel Martins Manso Samagaio; 

 Maria Isabel Figueiredo Miranda. 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

O senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, regressou à sala de reuniões, pelo que os pontos 

seguintes contaram com a participação do senhor Presidente. ----------------------------------------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – COBERTURA NA ESCOLA DO 1º CEB DA VIGIA _ PROC.º 02/2015 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ------------------------------------ 

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

 Informação do CDPP, de 05 de maio de 2015, dando conta da necessidade de ser designada a 

Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra, propondo para tal, 

o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FISCALIZAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.º André Nunes; 

Eng.º Jorge Ribau; 

Arcanjo Martins. 

 

Eng.ª Gabriela Cabano. 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de maio de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM ”. --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear para desempenhar as funções de Fiscalização os 

engenheiros André Nunes, Jorge Ribau e o senhor Arcanjo Martins e para a coordenação de Segurança em 

Obra a eng.ª Gabriela Cabano ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZIV – INCUBADORA DE 

EMPRESAS_PROC.º01/2015 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE 

SEGURANÇA EM OBRA --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do CDPP, de 05 de maio de 2015, dando conta da necessidade de ser designada a 

Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra, propondo para tal, 

o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FISCALIZAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.º André Nunes; 

Eng.º Jorge Ribau; 

Arcanjo Martins. 

 

Eng.ª Gabriela Cabano. 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de maio de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM ”. --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear para desempenhar as funções de Fiscalização os 

engenheiros André Nunes, Jorge Ribau e o senhor Arcanjo Martins e para a coordenação de Segurança em 

Obra a eng.ª Gabriela Cabano. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

O senhor Vereador, eng. Mário Martins, ausentou-se da sala de reuniões, pelo que o ponto seguinte não 

contou com a participação do senhor Vereador. 

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

1 - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – 

CASDSC – PROC.º 26/14OEC - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA DE 

CONSTRUÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presentes: 

 Requerimento da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, datado de 05 

de fevereiro de 2015, a solicitar isenção do pagamento da taxa de licença de construção, relativas 

a obras de remodelação do Centro de Atividades Ocupacionais de Mesas, proc.º 26/14; ----------- 

 Parecer do CUAJ, de 15 de maio de 2015, que a seguir se transcreve: Exma Srª Vereadora da 

C.M.V. Face à deliberação da Assembleia Municipal de Vagos de 17 de abril de 2015 e à alínea 

e) do nº1do art.º10º do Regulamento e tabela de taxas e outras receitas do município de Vagos a 

requerente está isenta do pagamento de taxas.” ----------------------------------------------------------- 

 Calculo das taxas efetuado pela DGU no valor de 3.800,52€ (três mil e oitocentos euros e 

cinquenta e dois cêntimos) ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de maio de 2015: “ À Reunião da C.M”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas. ---------------- 

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

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

O senhor Vereador, eng. Mário Martins, regressou à sala de reuniões. ------------------------------------------- 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

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

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 Presidente da Câmara e por mim, Carla Manuela Castro 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e três minutos. ---- 


