
 

 

ACTA Nº 22 

Acta da Reunião Ordinária do dia 9 de Dezembro de 2005 

--------- No dia 9 de Dezembro de 2005, pelas catorze horas e cinquenta minutos, no Edifício dos Paços do  

Concelho de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor  

Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos senhores vereadores, Dr. Carlos Manuel 

Simões das Neves, Profª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Fernando Ferreira 

Capela, Engº Vitor Oliveira Santos e Dr. Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a  Senhora D. 

Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa,  Chefe de Divisão Administrativa..---------------------------------------------------  

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES : - Em virtude das actas das reuniões ordinárias de 14 e 25 de 

Novembro de 2005 terem sido previamente distribuídas a todos os membros do Orgão Executivo, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade aprovar as respectivas actas.----------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  
--------- Antes de se entrar no período da Ordem do Dia o Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade solicitou 

informações sobre a legalidade da exploração das areias na Gafanha da Boa-Hora, se existe algum controlo das 

quantidades.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Presidente informou o Sr. Vereador, bem como a Câmara Municipal, de toda a problemática 

relacionada com a extracção das areias efectuadas no lote de terreno do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa-

Hora, pertencente à Associação Boa-Hora.----------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 7 de 

Dezembro de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 194.773,15 €, a Câmara Municipal dele tomou 

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ATÉ AO MONTANTE DE 800 000,00 € ( OBRAS DE REDE 

VIÁRIA ) – Presente a informação do Departamento de Administração Geral na qual é dado a conhecer as diversas 

consultas efectuadas às instituições bancárias para contratação do empréstimo supramencionado, constatando-se 

que a proposta mais vantajosa para o município, foi a apresentada pela Caixa Geral de Depósitos, cuja taxa de juro 

é a correspondente à Euribor a 6 meses acrescida de um spread de 0,105% para a totalidade do prazo, sendo por 

isso a que apresenta a menor taxa de juro em todo o prazo de amortização.--------------------------------------------------

--------- Com base na referida informação a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, para efeitos do disposto 

na alínea d), do nº 2 do artº 53º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, propõe à Assembleia Municipal a aprovação da contratação do referido empréstimo à Caixa Geral 

de Depósitos, nas condições constantes da proposta apresentada e nas condições do contrato de empréstimo que 

vier a ser celebrado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Deliberou ainda a Câmara Municipal, por unanimidade, que o financiamento seja estimado da seguinte 

forma:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- Beneficiação de arruamentos em Calvão: Rua da Amizade, Rua de S. Pedro, Rua da Fonte Velha e Rua do 

Colégio – 100 000,00 €;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Beneficiação de arruamentos em Lombomeão: Rua Nova,  Rua das Escolas,  Travessa das Escolas,  Rua  da 

Cabine,  Rua  Padre Casimiro,  Rua  da  Loureira, Travessa  da  Barroca  e  Rua  Comendador  João Pandeirada – 

70 000,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Beneficiação de arruamentos nos lugares de Sanchequias e Ervedal – 110 000,00 €;-----------------------------

--------- Construção/Concepção do Pontão das Moitas, em Vagos – 120 000,00 €;------------------------------------------

--------- Beneficiação da E. M. 592 (Costa Nova – Praia da Vagueira – Praia do Areão ) – 60 000,00 €;----------------

--------- Beneficiação de arruamentos em Calvão: Rua da Capela, Rua dos Pandeirinhos, Rua das Tapadinhas; Beco 

do Júnior, Rua dos Ferros, Rua da Liberdade, Beco da Mota e Rua dos Lourenços – 13 000,00 €;-----------------------

--------- Beneficiação de arruamentos na Vila de Vagos: Rua do Ribeiro, Rua Edmundo Martins Rosa, Rua Profª 

Isabel Vasconcelos, Travessa do Carril, Rua do Carril, Rua Dr. Vasco Rocha – 13 000,00 €;-----------------------------

--------- Arruamentos na Freguesia de Santo António de Vagos: Rua das Padeiras, Rua Nova, Rua do Casal, Rua 

Padre Alírio de Melo – 55 000,00 €;------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  Beneficiação da Estrada da Carregosa–Ouca  - 20 000,00 €;---------------------------------------------------------

--------- Alcatroamento no lugar de Carregosa : Rua do Chafariz, Rua do Largo até à Capela de S. Gregório, Rua do 

Loural, Rua da Cavada e Rua das Almas – 15 000,00 €;------------------------------------------------------------------------

--------- Alcatroamentos no lugar de Riotinto: Rua da Reboleira à Rua do Pereira, Rua da Fonte ao Ervedal, Rua do 

Lavadouro à casa do  Sr. Valdemar, Rua das Quintas, Rua Canoa e Rua da Escola – 75 000,00 €;-----------------------

--------- Rua da Morena até à cabine do Boco – 5 000,00 €;--------------------------------------------------------------------

--------- Alcatroamento do Beco do Marco, no Fontão (Sosa) – 6 000,00 €;--------------------------------------------------

--------- Beneficiação de Arruamentos nos lugares de Vigia e Vergas – 5 000,00€;-----------------------------------------

--------- Rua Manuel Catarino ( Fonte de Angeão ) – 12 000,00 €;-------------------------------------------------------------

--------- Rua Padre José Maria Domingues – Fonte de Angeão – 20 000,00 €;-----------------------------------------------

--------- Rua das Carreirinhas (Ouca) – 28 000,00 €;-----------------------------------------------------------------------------

--------- Rua do Forno (Ouca) – 7 000,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Rua do Espogeiro (Carregosa,Ouca) – 24 000,00 €;--------------------------------------------------------------------

--------- Rua dos Emigrantes – Ponte de Vagos – 12 000,00 €;-----------------------------------------------------------------

--------- Rua 5 de Outubro ( Santa Catarina) – 30 000,00 €.--------------------------------------------------------------------- 

3.– GUARGA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 236/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, António Manuel Calisto Frade, residente em Calvão, por 

proceder à extracção de inertes, no sitio de “Corgo” em Calvão, sem que possua licença de extracção de inertes. ----

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

nomeado, Dr. Pedro Samagaio.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 26/PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Joaquim de Jesus Miranda, residente em Parreira, Travanca, Santa Maria da Feira, por proceder à 

descarga de resíduos sólidos (entulho), junto às bombas de combustível da Redil.------------------------------------------



  

--------- A Câmara Municipal  tendo em conta que o local da infracção se localiza em área da R.E.N., delibera por 

unanimidade, remeter o auto à C.C.D.R.C., por ser a entidade com competência para instrução do processo.----------

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 277/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Albina Maria da Rocha Gonçalves Costa, residente 

em Ouca, por possuir uma vacaria a laborar, no referido local, sem possuir licença de utilização.------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto de notícia à C.C.D.R.C, uma vez ser esta a 

entidade competente para instrução do processo.---------------------------------------------------------------------------------

6 – ANA PAULA PARENTE RODRIGUES VIEIRA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente o pedido de indemnização , efectuado por Ana Paula Parente Rodrigues Vieira, residente em Vendas da 

Pedreira, Anadia, com referência ao acidente ocorrido em 5 de Agosto de 2005, quando conduzia o seu veículo 

matrícula 42–87-SF, no sentido Soza/Boco, e ao passar junto de um “contentor” este desliza e vai embater na sua 

viatura.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo ao Jurista, Dr. Pedro Samagaio, para se 

pronunciar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – Presente o ofício de Rosa de Jesus Felício, residente na Gafanha da Vagueira no qual expõe e requer que a 

Câmara Municipal lhe conceda o pagamento dos transportes escolares da sua filha, Lara Sofia Felício Oliveira, que 

frequenta o 10º ano, a 100%, por dificuldades económicas.------------------------------------------------------------------.--

--------- A Câmara Municipal tendo em conta a informação prestada pela Técnica do Serviço Social da Autarquia, 

delibera, por unanimidade, assumir o pagamento dos transportes escolares da aluna a 100%, devendo dar-se 

conhecimento da presente deliberação à Escola Secundária de Vagos.--------------------------------------------------------

8 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA TELEFONES 

(ANO LECTIVO 2005/2006) - CORRECÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 26/08/2005 – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, proceder à correcção da sua deliberação de 26/08/2005, que atribui ao Agrupamento de 

Escolas de Vagos o subsídio para pagamento de telefones no ano lectivo de 2005/2006. Assim, o subsídio global a 

atribuir é de 4 704,00 €, sendo a 1ª tranche de 1 568,00 € e a 2 a pagar em Janeiro de 2006 de 3 136,00 €.-------------  

9 – CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade atribuir, ao Centro 

Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Vagos, um subsídio na importância de 10 000,00 

€, destinado a fazer face às despesas iniciais da Festa de Natal de 2005.----------------------------------------------------- 

10 – REGULAMENTO SOBRE O LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES DIVERSAS, PREVISTAS NO 

DECRETO-LEI Nº 264/2002, DE 25 DE NOVEMBRO, E NO DECRETO-LEI Nº 310/2002, DE 18 DE 

DEZEMBRO – TRANSFERÊNCIAS PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS DE COMPETÊNCIAS DOS 

GOVERNOS CIVIS – ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS PARA O ANO DE 2006 – Nos termos e para efeitos do 

nº 1, do artº 79º do Regulamento mencionado em epígrafe, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar 

a proposta de actualização para vigorarem no ano de 2006, actualização calculada com base nos dados do Instituto 

Nacional de Estatística com referência ao mês de Outubro de 2005, que foi de 2,2%. O referido documento que se 

dá aqui como inteiramente reproduzido fica arquivado junto à acta da presente reunião.----------------------------------

11 – REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO – ACTUALIZAÇÃO DE 



  

TAXAS PARA O ANO DE 2006 – Nos termos e para efeitos do nº 2, do artº 92º do Regulamento mencionado em 

epígrafe, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de actualização para vigorarem no ano 

de 2006, actualização calculada com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística com referência ao mês de 

Outubro de 2005, que foi de 2,2%. O referido documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido fica 

arquivado junto à acta da presente reunião.---------------------------------------------------------------------------------------- 

12 – REGULAMENTO DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS PARA O ANO DE 2006 – Nos 

termos e para efeitos dos artºs 70º e 71º do Regulamento mencionado em epígrafe, a Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, aprovar a proposta de actualização para vigorarem no ano de 2006, actualização calculada com 

base nos dados do Instituto Nacional de Estatística com referência ao mês de Outubro de 2005, que foi de 2,2%. O 

referido documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido fica arquivado junto à acta da presente reunião.--  

13 – 16ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA – RATIFICAÇÃO  – Nos termos do disposto na 

alínea d) do nº 2 do artigo 64º da 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 16ª alteração Orçamental da Despesa que 

apresenta tanto nas inscrições como nas anulações o montante de 80 600,00 €, documento constituído por 2 folhas, 

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 artigo 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.------------ 

14 – 14ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – RATIFICAÇÃO - Nos termos 

do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da 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 14ª alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos que apresenta tanto nas inscrições como nas anulações o montante de 60 000,00 €, 

documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do artigo 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.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 25/11/2005 a 07/12/2005, cuja relação descriminada dos 

mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da acta da presente reunião.------------------------ 

16 – PAGAMENTOS - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da acta da presente reunião.--------------------------------------------------

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 – CONSTRUÇÃO DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 2ª FASE – AUTO DE VISTORIA – 

EXTINÇÃO DA CAUÇÃO  –  Presente o auto de vistoria da obra de “ Construção do Bairro Dr. Pedro Guimarães 

– 2ª Fase ”,  a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o referido auto e autorizar a restituição ao 

empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas como garantia da obra --------------------------------------------

C - OBRAS PARTICULARES 

1 – SÓNIA  PATRÍCIA  JESUS  SIMÕES  - INFORMAÇÃO  PRÉVIA  – PROC. Nº 162/2005  –  Presente o 

processo de informação prévia nº162/2005, de que é requerente Sónia Patrícia  de Jesus Simões, residente no lugar 



  

de Vergas, que pretende construir uma arrecadação agrícola, num terreno sito em Soza.----------------------------------

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

datada de 24/11/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – JOÃO DOMINGUES GAFANHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 139/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 139/2005, de que é requerente João Domingues Gafanha,  residente em Gafanha 

do Carmo, Ilhavo,  que solicita informação sobre a construção de moradia e anexos em Calvão.-------------------------

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

datada de 24/11/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – ANTÓNIO FERREIRA COLCHETE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 151/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 151/2005, de que é requerente António Ferreira Colchete, residente em Palhaça, 

Oliveira do Bairro,  que solicita informação sobre a construção de moradia e anexos, em Carregosa.------------------ -

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

datada de 07/11/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4 – MARIA ODÍLIA MARTINS DE OLIVEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 78/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 78/2005, de que é requerente Maria Odília Martins de Oliveira, residente em 

Vagos, que solicita informação prévia sobre construção de habitação, em Vagos.------------------------------------------ 

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

datada de 16/11/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – MARIA MANUELA SARABANDO RIBEIRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 166/2005 – Presente 

o processo de informação prévia nº 166/2005, de que é requerente Maria Manuela Sarabando Ribeiro, residente em 

Vagos, que solicita informação prévia sobre construção de habitação, em Vagos.------------------------------------------

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

datada de 16/11/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Antes de se entrar na discussão do próximo ponto da Ordem do Dia ausentou-se da sala de reuniões a Srª 

Vereadora Drª Albina Maria de Oliveira Rocha, por motivo de ser familiar da Srª Leonilde de Jesus Vasconcelos. 

Assim a deliberação que se segue não conta com a participação e votação da Srª Vereadora.----------------------------- 

D – DIVERSOS – 

1 – LEONILDE DE JESUS VASCONCELOS – LOTEAMENTO Nº 23/86 – PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

DE TERRENOS  –  Presente o requerimento de Leonilde de Jesus Vasconcelos, residente em Vagos, proprietária 

do lote nº 2, licenciado pelo alvará de loteamento nº 23, de 19/10/1986, que na qualidade de proprietária pretende 

que a Câmara Municipal a informe sobre a indemnização a que tem direito, com referência à utilização da área do 

referido lote que possa vir a ser afectada pela passagem de infraestrutura viária no seu terreno.--------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a requerente que pretende indemnizá-la pela 

ocupação do terreno, no valor de 220 €, por metro quadrado de terreno que vier a ser ocupado.--------------------------

--------- Seguidamente, regressou à sala de reuniões a Srª Vereadora  Drª Albina Maria de Oliveira Rocha passando 

as deliberações que se seguem a contar com a sua participação e votação.---------------------------------------------------

2 – ANTRAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS EM 

AUTOMÓVEIS LIGEIROS – PROTOCOLO PARA O FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DO 

EQUIPAMENTO DE GPS – Presente o ofício da ANTRAL, datado de 29/08/2005, solicitando a celebração de 



  

protocolo com a Câmara Municipal para financiamento  do equipamento de GPS, destinado aos industriais de taxi 

do concelho, prevendo que a despesa seja de mais ou menos 1 000,00€, por viatura.---------------------------------------

--------- A Câmara  Municipal delibera, por unanimidade, informar a associação de que, por questões financeiras, 

não está disponível para celebrar o protocolo.------------------------------------------------------------------------------------

3 – EMPRESÁRIOS DE TAXIS DO CONCELHO DE VAGOS – PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO DE TAXÍMETROS E LANTERNAS – Presente também o ofício datado 

de 07/07/2005, dos empresários de táxis do concelho de Vagos, propondo à Câmara Municipal a celebração de um 

protocolo com cada um dos empresários do concelho com vista a financiar a aquisição dos taxímetros e dispositivos 

luminosos para os táxis .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que não pretende celebrar o protocolo, por 

questões financeiras da Autarquia, por se entender não necessitar de fazer publicidade nas viaturas e, por o 

Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios não prever este tipo de apoio.----------------------------------------- 

E - EXTRAS 

1 –  CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO – “ CANDIDATURA AO PROGRAMA 

OPERACIONAL EMPREGO, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – EIXO 2 – PROMOVER 

A FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA E ADAPTABILIDADE, 2.1.2 – APERFEIÇOAMENTO E 

ESPECIALIZAÇÃO DE ACTIVOS QUALIFICADOS E 2.1.2.1 – RECICLAGEM, ACTUALIZAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO ” – PEDIDO DE PARCERIA – Presente o ofício da Associação supramencionada, que 

pretende candidatar-se ao programa em epígrafe, o qual se destina a um conjunto de acções direccionadas aos 

idosos ( Humanização dos Serviços; Cuidados Humanos Básicos; Primeiros Socorros; Higienização de Espaços e 

Equipamentos; Animação em Contexto Institucional ) e para o qual solicitam a parceria da Autarquia.-----------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar ser parceira com a Instituição no Projecto de 

Formação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – ADÉLIA SANTOS CAPUCHO- PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO DE ÁGUA – Presente o 

requerimento de Adélia Santos Capucho, residente no lugar de Lavandeira, a solicitar que a câmara Municipal lhe 

anule o pagamento de água em débito, devido a dificuldades financeiras, no valor de 512,97€.--------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel 

Simões das Neves, datado de 30/11/2005 que deferiu o pedido da requerente, devendo ser anulado o débito da água 

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

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

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

republicada pela Lei nº5-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 16,10 horas.------                  

  

 

 

 

 

  


