
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 25/12, de 2 de OUTUBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 25/12 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2012 

 

--------- No dia 2 de outubro de 2012, pelas quinze horas e vinte e um 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 da senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria Oliveira 

Rocha, e dos senhores Vereadores, Eng.º Mário Santos Martins Júnior, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro. Assistiu à reunião a senhora Carla Manuela Castro 

Sarabando, Assistente Técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências que lhe 

foram delegadas na reunião de 05 de novembro de 2009, justificava a falta da senhora Vereadora, Dr.ª Cláudia 

Oliveira, por motivo de doença. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a ata número 23/12 da reunião da Câmara Municipal do dia 18 de setembro. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-la. ------------------------------------------------------------------ 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente informou que logo que fossem apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente 

reunião, que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre a «12.ª alteração ao orçamento 2012». 

Submetido o assunto à consideração dos presentes, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que o mesmo 

fosse colocado à discussão e votação como «extra» da ordem do dia. -------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO 

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

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 01 de 

outubro de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro de 80.237,09 € (oitenta mil duzentos e trinta sete euros e 

nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – AMI – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL (AMI) - Presente comunicação 

da AMI solicitando à Câmara Municipal de Vagos, «atendendo ao protocolo de geminação entre a Câmara 

Municipal de Vagos e o Estado de Ceará, a colaboração no projecto «Reforma e ampliação do Centro de 

Atendimento Especializado a Pessoa Idosa do Hospital e Maternidade Madre Rosa Gattorno». O projecto 

orçamentado em 246.846 € e apoiado pela AMI no montante de 111.475 €, terá uma duração de cinco anos, 

com fim previsto o ano de 2015». ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração a legislação restritiva quanto à assunção de novos compromissos financeiros, em 

especial, a Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro; --------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que Portugal e as suas autarquias se acham em condições financeiras bastante 

debilitadas, o que se traduz aliás na adesão das mesmas e em especial desta autarquia ao PAEL – Programa de 

Apoio à Economia Local; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que hoje, o país para que se dirige o apoio requerido é o mesmo país a quem Portugal 

pede apoio e investimento do estado e das empresas brasileiras, não fará grande sentido invocar-se protocolos de 

geminação, tanto mais que o mesmo não produziu quaisquer efeitos desde 2002. -------------------------------------- 

Assim a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar que não se acham reunidas condições legais e 

financeiras que permitam um apoio relevante a um projeto que de forma inequívoca é credor do mesmo. ---------- 

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

3 – EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, S.A. – INVESTIMENTO NO 1.º SEMESTRE 2012 NO 

CONCELHO DE VAGOS - Presente comunicação da EDP Distribuição – Energia S.A., datada de setembro de 

2012, informando sobre as principais obras, em termos de investimento e manutenção de redes durante o 1.º 

semestre de 2012, realizadas no concelho de Vagos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

4 – ARMAZÉNS MUNICIPAIS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS - AQUISIÇÃO DE TERRENOS - 

Presente informação da Secção do Património, da Divisão Administrativa referente a quatro aquisições de 

terrenos cujas deliberações devem ser retificadas. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar as deliberações de 11 e 25 de agosto e 22 de 

setembro, todas de 2006, fazendo constar em lugar da “ocupação administrativa” a “aquisição por escritura de 

compra e venda”, dos prédios rústicos ocupados, passando as deliberações a ser como a seguir se indicam: ------- 

Aquisição por escritura de compra e venda a Fernando Jorge Ferreira Seixeiro casado com Gina Maria Silva 
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Alves Ferreira, residentes na Rua da Fonte, Sanchequias 3840-557 Santo André de Vagos. Terreno com área de 

420 metros quadrados, sito em Outeiros, freguesia de Santo André de Vagos, inscrito na matriz predial rústica, 

da freguesia de Santo André de Vagos, sob o artigo nº 453 e não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Vagos. Valor da aquisição 3.772,50€ (três mil setecentos e setenta e dois euros e cinquenta cêntimos). ------------ 

Aquisição por escritura de compra e venda a Angelino Neves Monção casado com Carmelinda Ferreira Seixeira 

Monção, residentes em Rua da Paradita nº 11 – Parada de Baixo, 3840-101 Calvão. Terreno com área de 940 

metros quadrados, sito em Outeiros – Santo André de Vagos, inscrito na matriz rústica da freguesia de Santo 

André sob o nº 418 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o nº 2501. Valor da aquisição 

2.730,00 € (dois mil setecentos e trinta euros); ------------------------------------------------------------------------------- 

Aquisição por escritura de compra e venda a Manuel Benito dos Santos Cravo casado com Lucília de Jesus 

Pequeno dos Santos, residentes em Rua Principal, nº 91 – Vergas do Sul, 3840-555 Santo André de Vagos. 

Terreno com a área de 190 metros quadrados, sito em Outeiros – Santo André de Vagos, inscrito na matriz 

rústica da freguesia de Santo André de Vagos sob o nº 430 e não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Vagos. Valor da aquisição 990,00 € (novecentos e noventa euros); ------------------------------------------------------- 

-------- Mais deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação da ata do dia 9 de fevereiro de 2007, nos 

seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No ponto «12 – Terrenos na Freguesia de Santo André de Vagos para construção dos futuros armazéns 

municipais», onde se lê «Manuel Ferreira Regalado e Maria Augusta da Rocha Domingues» deve ler-se «Maria 

Arcelina Matias, viúva, Lolimar Del Valle Carramão Matias, solteira, maior e Ana Bella Del Cármen Carramão 

Matias, solteira, maior». ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onde consta “ocupação administrativa” deverá constar “aquisição por escritura de compra e venda”; -------------- 

Onde se lê «Terreno com a área de 1006,00 metros quadrados» deverá ler-se «Terreno com a área de 1080,00 

metros quadrados». --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onde se lê «Pelo valor de 7454,00 €» deve ler-se «pelo valor de 7.545,00 €. -------------------------------------------- 

A deliberação passa a ser como a seguir se indica: --------------------------------------------------------------------------- 

Aquisição por escritura de compra e venda a Maria Arcelina Matias, viúva, Lolimar Del Valle Carramão Matias, 

solteira, maior, Ana Bella Del Cármen Carramão Matias, solteira, maior, residentes na Estrada Nacional 109, nº 

24, lugar das Cabecinhas, 3840-011, Calvão, de um terreno com área de 1.080 metros quadrados, sito em 

Outeiros, freguesia de Santo André de Vagos, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Santo André de 

Vagos sob o artigo nº 451 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o nº 285. Valor da 

aquisição 7.545,00 € (sete mil quinhentos e quarenta e cinco euros). ----------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5 – PROCESSO RIAVAGOS – ACORDO DE PAGAMENTO COM A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 

- O senhor Vereador Dr. Silvério Regalado introduziu o assunto e fez um ponto de situação sobre o mesmo, 

referindo os seguintes factos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• «Em consequência da sentença de 10 de novembro de 2000, proferida na Acção Ordinária Nº 214/99 

do Tribunal Judicial de Vagos, transitada em julgado, depois de confirmada pelo Acórdão do Supremo 

Tribunal de Justiça de 27 de janeiro de 2004 e uma vez que foi rejeitado o recurso para o Tribunal 

Constitucional por decisão de 21 de dezembro de 2004, a Riavagos apresentou, a 19 de maio de 2005, 

uma proposta de acordo de pagamento, não tendo aceite as propostas da CMV, nomeadamente as que 

previam a dação de bens em cumprimento (anexo 1); ------------------------------------------------------------ 

• No dia 25 de maio de 2005, a CMV deliberou efectuar o pagamento da dívida à Riavagos, nos 

seguintes termos (anexo 2): ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Pagamento da dívida em 60 (sessenta) prestações semestrais, vencendo-se a primeira 2 (dois) 

anos após outorga do presente acordo; ------------------------------------------------------------------ 

2. Pagar uma taxa de juro equivalente à taxa “Euribor” acrescida de Spread de 0,875%, com 

arredondamento para 1/8 do ponto percentual superior; --------------------------------------------- 

3. Com possibilidade de amortização total ou parcial, a todo o tempo, da quantia em dívida; ----- 

4. Fixar-se o valor da dívida na data de 31 de maio de 2005, em 3 922 613, 62 €; ------------------ 

5. Submeter à Assembleia Municipal de Vagos (AMV) de 9 de junho próximo a autorização para 

a presente proposta de acordo para pagamento da dívida; ------------------------------------------- 

6. Autorizar a Riavagos – Construções, Lda a ceder a sua posição contratual a terceiros, se 

assim entender. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

� A AMV, na sua reunião de 9 de junho de 2005, aprovou a proposta submetida pela CMV (anexo 3); ---- 

� No dia 15 de junho de 2005, a CMV notificou a Riavagos das decisões da CMV e da AMV (anexo 4); -- 

� No dia 8 de junho de 2005 a Riavagos propõe à CM uma proposta para pagamento extrajudicial da 

sentença (anexo 5) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� A 17 de junho de 2005, a CMV solicitou ao Tribunal de Contas (TC) informações acerca da 

necessidade de visto do referido contrato (anexo 6); ------------------------------------------------------------- 

� O TC informou a CMV, num ofício datado de 25 de julho de 2005, que havia decidido devolver o 

processo pelo facto deste não estar sujeito à fiscalização prévia, uma vez que não era enquadrável na 

previsão do art. 46º da Lei nº 98/97, de 26/8 (anexo 7); ---------------------------------------------------------- 

� Seguidamente é celebrado o acordo de pagamento entre a Riavagos e a CMV, assinado em 27 de julho 

de 2005 (anexo 8); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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� A fase posterior do processo (Cessão de Créditos) é iniciada por um ofício da CGD, datado de 

2005/08/02, onde o Município é notificado da Cessão de Créditos, num contrato celebrado entre a 

Riavagos e a CGD, no dia 27 de julho de 2005 (anexo 9); ------------------------------------------------------- 

� Para tal efeito a dívida da CM à Riavagos foi transformada num empréstimo bancário, com o número 

20040344807930 (anexo 10), associada a uma conta à ordem específica do Município de Vagos (MV), 

com o número 2004034816830, criada exclusivamente para esse efeito (anexo 11); ------------------------ 

� Em 28 de janeiro de 2009 e antes de se vencer a prestação desse semestre (tal facto ocorreria a 31 de 

janeiro de 2009), o MV comunicou, via carta registada com aviso de recepção, a suspensão de 

pagamentos à CGD, devido ao Recurso Extraordinário de Revisão que tinha interposto junto do 

Supremo Tribunal de Justiça (anexo 12); --------------------------------------------------------------------------- 

� Em 23 de fevereiro e após uma conversa entre as partes, foi remetido novamente para a CGD o recurso 

apresentado pelo MV (anexo 13); ------------------------------------------------------------------------------------ 

� Em 20 de março de 2009, foi novamente enviado para a CGD via postal e via mail todo o processo, 

inclusive a cópia do aviso de recepção do ofício enviado em 28 de janeiro (anexo 14); -------------------- 

� A 4 de março de 2011 realizou-se uma reunião em Lisboa entre representantes da CGD e o Presidente 

da CMV que se fez acompanhar de técnicos da CMV, onde ficou definido que a CGD apresentaria ao 

MV uma proposta para serem retomados os pagamentos (anexo 15); ----------------------------------------- 

� A 7 de junho de 2011 é enviado um novo ofício da CMV para a CGD, insistindo para a CGD 

apresentasse a proposta, tal como referido no ponto anterior (anexo 15); ------------------------------------ 

� A primeira proposta apresentada pela CGD foi comunicada ao MV no dia 17/01/2012 (anexo 16); ----- 

� Atendendo às conversas tidas com a CGD, onde ficou vincado que a proposta apresentada não 

satisfazia minimamente as intenções do MV, a CGD voltou a apresentar nova proposta, em 21 de junho 

de 2012 (anexo 17); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� De referir que no período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2011, não existe 

qualquer documento enviado pela CGD, relativamente ao processo Riavagos (anexo 18); ---------------- 

� De referir ainda que no período compreendido entre 1 de fevereiro de 2009 e 31 de agosto de 2012 a 

conta criada especificamente para gestão do processo, não teve qualquer movimento (anexo 19); ------- 

� Por fim, o MV convidou a CGD a apresentar propostas para a contracção de um empréstimo de curto 

prazo (nos anos de 2011 e 2012), tendo sido a CGD a entidade que apresentou a melhor proposta. O 

referido procedimento ocorreu com toda a normalidade em 2011 e, em 2012 coincidiu com a 

apresentação da primeira proposta da CGD.» -------------------------------------------------------------------- 

Os anexos acima referidos encontram-se juntos à presente ata. ------------------------------------------------------------ 
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Assim sendo, e tendo em conta o contrato outorgado com a Riavagos, os factos ora apresentados, as decisões 

anteriormente tomadas pela CMV e as propostas apresentadas pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), a Câmara 

Municipal de Vagos deliberou, por unanimidade, propor à CGD: ---------------------------------------------------- 

1. Retomar o pagamento da dívida vincenda em 31 de janeiro de 2013 de acordo e nas 

condições estabelecidas no contrato outorgado com a Riavagos, nomeadamente no que 

diz respeito ao «spread» e prazos aí estipulados; ---------------------------------------------------- 

2. Outorgar adenda ao contrato inicial para pagamento das prestações vencidas e respetivos 

juros, comissões e juros de mora por um prazo de 10 anos e com uma taxa de juro 

correspondente à média aritmética das taxas «Euribor a 6 meses», acrescida de um 

«spread» de 3 %. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, revogar as deliberações tomadas nas suas reuniões de 7 de fevereiro e 

de 8 de maio, ambas de 2012, relativas ao presente processo. ---------------------------------------------------------- 

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

6 – CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO CENTRO – CONSELHO EMPRESARIAL DO 

CENTRO – ADESÃO AO CONSELHO CONSULTIVO DO CEC/CCIC - Presente comunicação da direção 

do CEC/CCIC, datada de setembro de 2012, convidando a Câmara Municipal de Vagos a integrar o Conselho 

Consultivo, através do pagamento de uma quota anual de 3.150,00€ (três mil cento e cinquenta euros). ------------ 

Tendo em consideração a legislação restritiva quanto à assunção de novos compromissos financeiros, em 

especial, a Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro; --------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que Portugal e as suas autarquias se acham em condições financeiras bastante 

debilitadas, o que se traduz aliás na adesão das mesmas e em especial desta autarquia ao PAEL – Programa de 

Apoio à Economia Local; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não integrar o Conselho Consultivo do CEC/CCIC. ------------- 

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

7 – REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, 

SOCIOEDUCATIVAS, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E HUMANITÁRIAS - Presente o Regulamento 

em epígrafe cuja proposta foi aprovada em reunião desta Câmara Municipal de 6 de dezembro de 2011. ----------- 

Após realizada a Consulta Pública a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia 

Municipal para aprovação, o Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações Culturais, 

Socioeducativas, Artísticas, Recreativas e Humanitárias. ------------------------------------------------------------------- 

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

8 – TRANSPORTES ESCOLARES – ALUNOS ENSINO ESPECIAL/CIRCUITO ESPECIAL – ANO 
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LETIVO 2012-2013 - Presente informação da Divisão de Ação Social, datada de 27 de setembro de 2012, que 

aqui se dá como integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, propondo «a realização de dois 

circuitos, pelas IPSS referidas (Santa Casa da Misericórdia de Vagos e Associação de Solidariedade Social e 

Cultural de Santo André de Vagos) e o pagamento mensal às mesmas, mediante a apresentação de um mapa 

discriminativo das viagens realizadas em cada mês.» ----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. ------------------------------------ 

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

9 – PAGAMENTOS - Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da 

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

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

10– DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Presentes os despachos efectuados no âmbito da Divisão de 

Gestão Urbanística, no período de 14 a 26 de setembro de 2012, bem como da Divisão Administrativa 

(Expediente Geral e Arquivo), no período de 14 a 27 de setembro de 2012 cuja relação discriminada dos mesmos 

é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da ata da presente reunião. ------------------------- 

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – PROC.º 6.2.2 – 07/2009 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DE OBRA – VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO - Presente o relatório n.º 10, de 17 de setembro de 2012, da Coordenação de Segurança da 

Obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente datado de 18 de 

setembro de 2012, que aprovou parcialmente, e nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em 

Obra, os elementos constituintes do Plano de Segurança e Saúde da empreitada «Construção da Biblioteca 

Municipal». Mais deliberou que da presente deliberação a Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU) dê 

conhecimento à Fiscalização, à Coordenação de Segurança em Obra e à Entidade Executante. ----------------------- 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 – JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – MOBILIZAÇÃO DE SOLOS E APROVEITAMENTO DE 

INERTES - Presente requerimento da Junta de Freguesia de Calvão, datado de 31 de maio de 2012 e com 
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registo de entrada nesta Câmara Municipal em 4 de junho de 2012, solicitando «autorização para mobilização 

de solos e aproveitamento de inertes para aterro do cemitério da freguesia». O processo está instruído com o 

parecer do técnico do Gabinete Técnico Florestal (GTF), eng. Pedro Santos. -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar nas condições do parecer do GTF. ---------------------- 

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

2 – FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – RUA MARQUES BARBOSA – SEGURANÇA 

RODOVIÁRIA - Presente informação do técnico do GTF, eng. Pedro Santos, datada de 14 de setembro de 

2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e por proposta do senhor Presidente, retirar para 

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

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

E – EXTRAS - Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia, e face ao deliberado no início da reunião, o 

senhor Presidente da Câmara Municipal, introduziu o novo ponto que passou a ser de imediato objeto 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 – 12.º ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 6.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS - Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 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 12ª alteração ao orçamento do corrente ano que apresenta, tanto nos reforços como nas 

anulações, o montante de 48.500,00 € ( quarenta e oito mil e quinhentos euros), 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 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 

Atas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 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 pelo senhor Presidente da Câmara e por 

mim _______________________________________ Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às dezassete 

horas e dezasseis minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


