
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 12/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 21 DE JUNHO DE 

2011 

 

--------- No dia 21 de Junho de 2011, pelas quinze horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente em Sessão Pública, a Câmara Municipal, sob a presidência da 

Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Marco António 

Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e ainda o Senhor Dr. 

Paulo César de Oliveira Júnior, em substituição do ex-vereador Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins 

Júnior (com mandato suspenso), tendo a Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal verificado a sua identidade 

e legitimidade, pelo que, de imediato o mesmo assumiu as suas funções como vereador nesta Câmara Municipal. 

Não compareceram ao inicio da reunião o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz 

e a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, vindo a fazê-lo mais tarde conforme se mencionará 

no local próprio da presente acta. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, Chefe de Divisão 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada ao inicio 

da reunião, dada pela Senhora Vereadora Dr. Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. ------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta n.º 11/11, 

de 07/06/2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: A Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira 

Rocha usou da palavra e agradeceu a presença do Senhor Dr. Paulo César de Oliveira Ramos. Fez-lhe votos para 

que desse o seu melhor contributo em prol do Município de Vagos, à semelhança do Senhor Eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior, que sempre teve uma postura muito correcta. --------------------------------------------------------- 

-------- O Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, agradeceu as palavras da Senhora Vice-Presidente e 

disse que tentará ser um valor acrescentado, e ainda que estará de uma forma positiva na ocupação do cargo, em 

prol do Concelho de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 20 de 

Junho de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 450.977,48 € (quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e 

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

-------- E, quando eram cerca das 15:40 horas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da 



 

Cruz, entrou na Sala de Reuniões, assumindo a Presidência da Reunião. As deliberações que se seguem passaram a 

contar com a participação e votação do Senhor Presidente da Câmara Municipal. ----------------------------------------- 

2 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO - PEDIDO DE SUBSÍDIO – A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para esclarecimentos adicionais. ------ 

3 - FRANCISCO MANUEL ALMEIDA DA SILVA - PEDIDO DE VENDA DO JARDIM ANEXO À SUA 

CASA - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para 

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

4 - ANIMAR O VERÃO 2011 – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano e o 

Orçamento para o evento “Animar o Verão 2011”. ----------------------------------------------------------------------------- 

5 - EPADRV - ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS - PLANO DE FORMAÇÃO PARA O TRIÉNIO 2011/2014 E CEF(S) PARA 2011/2012 - Presente o 

ofício n.º FS_231/11, datado de 13/05/2011, da EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural de Vagos, a solicitar o parecer da Câmara Municipal, com referência ao plano de Formação para o Triénio 

2011/2014 e CEF(S) para 2011/2012, a saber: ---------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Cursos Profissionais: Técnico de Produção Agrária; Técnico de Manutenção Industrial – variante de 

Mecatrónica; Técnico de Restauração; Técnico de Gestão Equina e Técnico de Auxiliar de Saúde. --------- 

•••• Cursos de Educação e Formação (CEF): Tipo 2 – Tratador e Desbastador de Equinos e Serralheiro Civil. - 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável aos cursos propostos, com a 

excepção do curso de Técnico Auxiliar de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------ 

Declaração de Voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, declarou o seguinte: ------------------- 

-------- “Optei por votar favoravelmente a proposta de excepção face à justificação apresentada pela Senhora Vice-

Presidente, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, sobre a opinião da DREC, relativa à ausência de condições para 

ministrar tal curso”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, declarou o seguinte: ------------------------------------- 

-------- “Votei favoravelmente, mas recomendo que as instituições devem trabalhar especificamente nos domínios 

do seu conhecimento, sendo de se exigir que tais instituições trabalhem dentro das áreas das suas competências” --- 

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

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

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

6 - TURISMO CENTRO DE PORTUGAL – PROTOCOLO – Presente o ofício do Turismo Centro de 

Portugal, datado de 31/05/2011, onde propõe a celebração do protocolo. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Protocolo e conceder poderes ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para outorgar o referido Protocolo. ---------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

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

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

7 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UM 

POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR (ÁREA DE 

EDUCAÇÃO) - ADITAMENTO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Senhor vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 19/05/2011, que a 

seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Em aditamento ao deliberado pela Câmara Municipal, em reunião realizada no dia 03/05/2011, sobre a 

abertura do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de 

Técnico Superior (área de Educação), na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, determino o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. O primeiro vogal suplente substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos.” ------------------ 

8 - COMISSÃO DE UTENTES DE CALVÃO – Em seguida, foi presente o ofício da Comissão de Utentes de 

Calvão, sobre o encerramento da Extensão de Saúde de Calvão, cuja cópia fica arquivada ao presente Livro de 

Actas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer sentir junto do Ministério da Saúde que não 

concorda com a extinção nem deste nem de outras extensões de saúde. ----------------------------------------------------- 

9 - DUFEPI - ALUMÍNIOS, LDA. - LOTE 118 DA ZIV - REVOGAÇÃO DE CONTRATO-PROMESSA – 

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

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

10 - 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO DE 2011 – 

APROVAÇÃO - Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 53º, ex-vi, alínea a), do n.º 

6, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a aprovação da 2ª 

Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2011, documentos que, depois de 

rubricados/assinados por todos os membros da Câmara Municipal aqui presentes, ficarão arquivados na pasta 

anexa ao presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da presente deliberação para todos os efeitos legais. ---- 

-------- A 2ª Revisão ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos do ano de 2011, baseia-se em 

ajustamentos necessários relativamente a novos investimentos previstos, principalmente a inscrição e/ou 

reformulação de projectos que servirão de base a candidaturas a financiamentos comunitários. É o caso da 

Reabilitação do Edifício do Antigo Centro de Saúde, dos projectos de rede viária na vila de Vagos e de projectos 

de reformulação da rede de iluminação pública em Vagos e na Gafanha Boa-Hora. Em simultâneo ajusta-se a 



 

dotação do projecto dos Arranjos Exteriores do Estádio Municipal de Vagos, em virtude da opção tomada no que 

diz respeito à extensão de sua execução. Como contrapartida destes acréscimos de dotações, são diferidas e 

reduzidas as dotações de projectos ainda sem execução bem como as dotações das rubricas de capital relativas a 

transferências atribuídas a freguesias (08050102), instituições (080701) e outras despesas de capital (110299). ----- 

-------- O valor global da presente revisão é, assim, tanto do lado das inscrições/reforços como do lado das 

diminuições/anulações de 705.000,00 € (setecentos e cinco mil euros). ----------------------------------------------------- 

11 - 4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2011 – RATIFICAÇÃO - Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 4ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 25.000,00 

€ (vinte e cinco mil euros), documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual 

se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do 

Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai 

ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. ------------------------------------------------------------------- 

12 - 2ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2011 – RATIFICAÇÃO - 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 2ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 

20.000,00 € (vinte mil euros), documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o 

qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º 

do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai 

ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. ------------------------------------------------------------------- 

13 - CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO-QUADRO/QREN - BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS 

- Em seguida, analisada que foi a Informação do Chefe da Divisão Financeira, datada de 15/06/2011, que a seguir 

se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- “Nos termos do Segundo Memorando de Entendimento entre o Governo e a Associação Nacional de 

Municípios para promoção da execução de investimentos de iniciativa municipal no âmbito do QREN, o Banco 

Europeu de Investimentos, disponibilizou uma linha de financiamento, regulada pelo Despacho n.º 6572/2011, de 

26 de Abril. Esta linha de funcionamento está sujeita a prévia candidatura, havendo necessidade de conjugar 

aquelas condições de acesso com um pedido de excepção de endividamento junto da Direcção-Geral das 

Autarquias Locais, nos termos do n.º 6 do artigo 39º da Lei das Finanças Locais. ----------------------------------------- 

-------- Assim, estudada a possibilidade de candidatar as obras dos centros escolares a este empréstimo, deverá a 

Câmara Municipal autorizar a contracção de empréstimo até ao montante de 2.146.000,00 € (dois milhões, cento e 



 
 
 
 
 
 

 

quarenta e seis mil euros), por um prazo de 15 anos, para as seguintes obras: ---------------------------------------------- 

•••• Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora: até 1.164.000,00 € (um milhão, cento e sessenta e quatro mil 

euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Escolar de Fonte de Angeão: até 982.000,00 € (novecentos e oitenta e dois euros).” ------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura nos termos atrás expostos. ---------- 

14 - PROJECTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS PARA A AUTARQUIA 

DE VAGOS – Em seguida, a Câmara Municipal tomou conhecimento do Projecto de Implementação da 

Contabilidade de Custos para a Autarquia de Vagos. --------------------------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanísticas e Expediente Geral e Arquivo, no período de 02/06/2011 

a 15/06/2011, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - 2ª FASE - PROC.º N.º 6.2.2-07/2008 - SUPRESSÃO DE 

TRABALHOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO – Presente as informações técnicas e jurídicas, datadas de 

08/04/2011, 15/10/2009 e 12/04/2011. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o empreiteiro, de que é sua intenção não 

reconhecer o direito à indemnização prevista pela Supressão de Trabalhos Provisória, tendo em consideração que a 

mesma se achava condicionada ao apuramento final dos trabalhos executados, quer a menos quer a mais em conta 

final da empreitada, e que face à recolocação de trabalhos outrora suprimidos, e que foram objecto de candidatura a 

financiamento da MaisCentro, não obstando agora por via do seu financiamento e sua realização, nos termos 

técnicos e jurídicos das informações presentes. Assim deverá o empreiteiro pronunciar-se, querendo, nos termos 

dos artigos 100º e 101º do CPA. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

1 - REFORMULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAIA DA VAGUEIRA – A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução da Reformulação da Iluminação Pública na Praia da 

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

2 - REFORMULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA DE VAGOS - A Câmara Municipal 



 

deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução da Reformulação da Iluminação Pública na Vila de 

Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - MAISVAGOS – NOMEAÇÕES – Continuando, o Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou a 

seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Tendo em consideração o pedido de suspensão de funções, e respectiva aceitação pela Câmara Municipal, 

do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior; ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração a interpretação que faz a DGAL do disposto na alínea i), do n.º 1 e n.º 8 do artigo 

64º, da Lei n.º 196/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, na 

REUNIÃO DE COORDENAÇÃO JURÍDICA DE 8 DE JULHO DE 2010 – SOLUÇÕES INTERPRETATIVAS 

UNIFORMES HOMOLOGADAS POR SUA EXCELÊNCIA O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM 28 DE DEZEMBRO DE 2010; ----------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração a necessidade de readaptação dos órgãos sociais da sociedade ao estipulado no 

Decreto-Lei 76-A/2006 de 29 de Março, designadamente ao disposto nos seus artigos 374º n.ºs 1 e 2, 392º n.º 11, 

413º, n.º 1, al. a) e n.º 5, 414º n.º 3, 2ª parte, 415º n.ºs 3, 4 e 5 e 435º, n.º 3; ------------------------------------------------ 

-------- Tendo em consideração que o Município de Vagos, é accionista da sociedade anónima MAISVAGOS, 

empresa que não integra o sector empresarial local, porquanto o município não detém nem participação social 

maioritária nem posição dominante no âmbito do seu Pacto Social e inexistindo quaisquer Acordos Parassociais 

entre accionistas para o efeito; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que por força da sua participação social, ainda que minoritária, e nos termos do 

disposto na alínea i), do n.º 1 do artigo 64º, da Lei n.º 196/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro da Lei das Autarquias Locais, supra citada, assiste o direito à Câmara Municipal de 

nomear um elemento para cada um dos seus Órgãos Sociais, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Mesa 

da Assembleia Geral e de exonerar os seus nomeados; ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior por força da 

suspensão do seu mandato, que requereu e foi aceite, cessou funções, não detendo, agora, quaisquer prerrogativas 

de representação ou vínculo ao Município; -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que o objectivo do disposto na alínea i), do n.º 1 do artigo 64º da LAL é nomear 

representantes do Município na empresa participada, pressuposto que impõe a existência de algum vínculo ao 

representado, designadamente ser vereador da Câmara Municipal; ---------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que naquela citada reunião de coordenação jurídica foi adoptada solução 

interpretativa para uniformização da aplicação do disposto na alínea i), do n.º 1 e n.º 8 do artigo 64º da LAL, onde 

a DGAL entendeu que estão inibidos de exercer funções sociais, quer executivas quer não executivas, quaisquer 

membros da Assembleia Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Tendo em consideração que nas reuniões da Câmara Municipal de Maio e Agosto de 2010, esta deliberou 

nomear vereadores da Câmara Municipal e deputados da Assembleia Municipal como legítimos representantes do 

accionista Município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que por força da suspensão requerida o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior e que por força da solução interpretativa o deputado Manuel Marcelino dos Santos Manangão, se 

acham, respectivamente, diminuído e inibido de representar o Município naquela sua participada; --------------------- 

-------- Assim sendo, e no uso da competência que é atribuída pela legislação atrás citada, proponho que se 

exonerem os nomeados Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Senhor deputado Manuel 

Marcelino dos Santos Manangão e se delibere nomear para o Conselho Fiscal o Senhor Vereador Dr. Paulo César 

de Oliveira Ramos, economista, com conhecimentos em auditoria e contabilidade, e para a Mesa da Assembleia 

Geral o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado.” ----------------------------------------------------------------- 

-------- Entretanto, e quando eram cerca das 17:20 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro 

ausentou-se da reunião, por ter solicitado que a proposta do Senhor Presidente da Câmara deveria ser apresentada 

em próxima reunião, pelo que as deliberações que se seguem não contaram com a participação e votação dessa 

vereadora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Antes de se entrar na votação da proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, o Senhor 

Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, ausentou-se da Sala de Reuniões, por entender que não deveria votar 

uma matéria que lhe dizia directamente respeito. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Posta a votação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, exonerar aqueles nomeados e indicar 

para o Conselho Fiscal da MAISVAGOS, o Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos. ----------------------- 

-------- Seguidamente, o atrás referido vereador foi chamado à Sala de Reuniões, reassumindo as suas funções. ----- 

-------- Acto contínuo, e pelos mesmos motivos, o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, ausentou-se 

da Sala de Reuniões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Posta a votação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indicar para a Mesa da Assembleia Geral 

da MAISVAGOS, o Senhor Vereador Dr. Dr. Silvério Rodrigues Regalado, após o que foi de imediato chamado à 

Sala de Reuniões, reassumindo as suas funções. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________ Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezassete horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------- 


