
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 26/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 20 DE DEZEMBRO 

DE 2011 

 

--------- No dia 20 de Dezembro de 2011, pelas quinze horas e vinte e cinco minutos, no Edifício dos Paços do 

Concelho de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, em Sessão Pública, 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 de Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, 

Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr. Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. 

Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe de Divisão Administrativa. --------------------------------- 

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 05/11/2009, justificava a falta dada à presente 

reunião pela Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro. A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar este 

assunto em próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no período da Ordem do Dia, usou da 

palavra o Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, para questionar o Senhor Presidente da Câmara 

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

1. Sobre o Relatório da Vistoria da IGF disse que não percebeu muito bem qual o ponto da situação. ---------- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara Municipal foi notificada de uma proposta de 

Relatório para o Município, e a título pessoal, pronunciarem-se sobre o assunto. Continuando, disse que só quando 

for apresentado o Relatório Preliminar e houver pronúncia, o assunto passará pela Câmara Municipal. Depois o 

Relatório Final será remetido aos Presidentes da Câmara Municipal e Assembleia Municipal. --------------------------- 

2. A propósito da elaboração do Plano de Pormenor de Soza questionou porque é que o Plano é elaborado 

pela Mais Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que quem coordena o processo de elaboração é a 

Câmara Municipal. Quem paga é a Mais Vagos. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Usou ainda da palavra a Senhor Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, para dizer o seguinte: ------ 

-------- “A Câmara Municipal de Vagos, vem, por este meio, expressar o seu sincero agradecimento pelo empenho e 

dedicação de todas as pessoas (lista anexa) que, voluntariamente, participaram na Lojinha Social. ---------------------- 

-------- Graças ao espírito de solidariedade destes voluntários, a Lojinha Social está a funcionar desde o dia 1 de 

dezembro, no Palacete Visconde de Valdemouro, entre as 16:00 horas e as 19:00 horas, incluindo sábados, com o 



 

objetivo de angariação e recolha de donativos tais como roupas, calçado, brinquedos, mobiliário e eletrodomésticos, 

que serão distribuídos pelas famílias mais carenciadas do Concelho. --------------------------------------------------------- 

Agradeço, também, a todas as pessoas que deixaram a sua oferta na Lojinha Social, fazendo uma pessoa feliz. ------ 

-------- LISTAGEM DE VOLUNTÁRIOS QUE PARTICIPARAM NO EVENTO”LOJINHA SOCIAL” ------ 

-------- Alunos da Universidade Sénior ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Sociedade Civil: Fernanda Macedo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Funcionários da Câmara Municipal: Elisabete Tavares, Pedro Santos, António Pereira, Pedro Rodrigues, 

Simão Rodrigues, Conceição Rodrigues, Goreti Pimenta, Vera Rocha, Regina Santos, Deolinda Rodrigues, Alice 

Graça, Lurdes Cartaxo, Lina Ferreira, Liliana Martins, Alexandra Santos, Lurdes Martins, Bruno Neto, Bruno 

Marques, Dulcínia Sereno, Lurdes Carvalhais.” --------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 19 de 

Dezembro de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 373.234,56 € (trezentos e setenta e três mil, duzentos e 

trinta e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. -------------------- 

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - FERNANDO LICÍNIO LOPES - A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Fernando Licínio Lopes, residente 

na Rua da Floresta, Gafanha da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, para que o seu estabelecimento de 

Café e Restaurante, sito no referido lugar, denominado “Duna Verde”, esteja aberto às sextas, sábados, domingos, 

feriados e véspera de feriado, das 07:00 horas às 03:00 horas dos dias seguintes, até a apresentação da alteração do 

Regulamento de Horário e até ao dia 31/03/2012. ------------------------------------------------------------------------------ 

3 - PEDIDO DE APOIO PARA RECONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE UM TELHADO NO LUGAR 

DE LOMBOMEÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de 

Trabalhos, para efeitos de cabimentação orçamental. -------------------------------------------------------------------------- 

4 - JENIFFER JESUS - AQUISIÇÃO DE LIVRO - Presente o ofício de Jeniffer Jesus, datado de 08/11/2011, a 

propor a aquisição de 50 unidades do livro de sua autoria “Acordes de Madrugada”, no valor de 15,00 € (quinze 

euros)/unidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir 50 livros “Acordes de Madrugada”, a 15,00 

€/cada (quinze euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - 4ª 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 4ª 



 
 
 
 
 
 

 

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 4ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos visa o ajustamento dos projectos do 

“Estádio Municipal de Vagos – 2ª Fase”, aumentando a sua dotação em 120.000,00 € (cento e vinte mil euros) para 

o ano em curso, e da “Reabilitação dos Paços do Concelho de Vagos”, sendo alterada a sua forma de execução para 

administração directa e anuladas as dotações para os anos seguintes. -------------------------------------------------------- 

-------- O valor global da presente modificação para o ano em curso é assim de 120.000,00 € (cento e vinte mil 

euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e Expediente Geral e Arquivo, no período de 02/12/2011 a 

14/12/2011, 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 - “CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO” - VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente 

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 02/12/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

plano de segurança e saúde, da empreitada “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. ---------------------------------------- 

2 - ABERTURA DE ESTRADA ENTRE AS ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA – PROC. Nº 

6.2.2.4/2009 – AUTO DE SUSPENSÃO - Presente o auto de suspensão da obra mencionada em epigrafe. --------- 

-------- Tendo em consideração que ambos os projectos foram aprovados pela Câmara Municipal e o Município é 

parte interessada em ambas as empreitadas e se achar devidamente justificada a justificação requerida, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de suspensão da empreitada de “Abertura de Estrada 

entre as rotundas de Fontão e Carregosa”, datado de 25/11/2011. ------------------------------------------------------------ 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - ISRAEL MARTINS TAVARES - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 96/2004 – Foi presente o 

processo de obras particulares n.º 96/2004, em que é titular Israel Martins Tavares, residente em Geneve, Suíça, e 

proprietário do prédio situado no lote n.º 192, Quinta da Boa-Hora, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a 

apresentar comunicação prévia especial para conclusão de obra inacabada e solicitando que seja reconhecido pela 



 

Câmara Municipal o interesse na conclusão da obras por razões de ordem técnica e económica. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não haver inconveniente no acabamento da obra nem na 

emissão da licença especial requerida. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - MANUEL AUGUSTO TEIXEIRA ALVES - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 104/11 – Foi 

presente o processo de obras particulares n.º 104/11, em que é titular Manuel Augusto Teixeira Alves a solicitar o 

licenciamento para obras de alteração e reconstrução de moradia (legalização) e construção de muro de vedação, a 

levar efeito numa propriedade situada na Rua José João, vila e concelho de Vagos. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão na condição de, no futuro, com a 

emissão da autorização de utilização para a nova construção, promover a demolição da construção pré-existente 

para o mesmo alinhamento da nova construção e nas demais condições técnicas. ----------------------------------------- 

3 - JAIME SANTOS MARTINS - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 53/2008 – Quanto a este ponto da 

ordem de Trabalhos a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirá-lo para esclarecimentos adicionais. ---- 

4 - DORINDO OLIVEIRA CAMPOS - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 59/11 – Presente o processo 

de obras particulares n.º 59/11, em que é titular Dorindo Oliveira Campos e outros, a solicitar o licenciamento do 

estabelecimento de bebidas situado entre a Rua do Barreiro e a Rua Prof. Ernesto de Almeida, lugar e freguesia de 

Ouca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, nas condições dos 

pareceres técnicos e jurídico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - ARMANDO CAPELA – PROC.º N.º 384/99 – RAMPA DE ACESSO A EDIFÍCIO – Presente o processo 

de obras particulares n.º 384/99, em que é titular Armando Capela, vem o mesmo informar que irá repor a 

legalidade da obra licenciada, pelo que procederá à demolição da rampa, e executar os degraus conforme projecto 

aprovado pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a demolição da rampa. -------------------------------- 

6 - COSTASITUR – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA. – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º 

3/90 – Presente o processo de loteamento n.º 3/90, em que é titular a empresa Costasitur – Empreendimentos 

Turísticos, Lda., com sede na Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora. ------------------------------------ 

-------- Analisados os pareceres técnicos respeitantes às obras de urbanização do loteamento, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, que a Divisão de Gestão Urbanística determine o valor das obras em falta e o valor 

existente em garantia ou caução, para posterior análise e decisão camarária. ----------------------------------------------- 

7 - ANTÓNIO AUGUSTO CARRINHO SANTOS - LOTEAMENTO URBANO - PROCº Nº 01/02 - Em 

seguida, foi presente o processo de loteamento n.º 01/02, em que é titular António Augusto Carrinho Santos, que 

requer a recepção definitiva das obras de urbanização e libertação da caução, referente ao Alvará de Loteamento nº 

1/2004, sito na Travessa de Santo Isidro, vila e freguesia de Vagos. --------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Recepção Definitiva das obras de 

urbanização e restituir o remanescente da caução. ------------------------------------------------------------------------------ 

8 - MARIA LURDES JESUS MAIA SANTOS MARTO - LOTEAMENTO URBANO - PROCº Nº 477/85 – 

Foi presente o processo de loteamento urbano n.º 477/85, em que é titular Maria de Lurdes Jesus Maia Santos 

Marto a solicitar a alteração do Lote 7, do alvará de Loteamento n.º 477/85, de um terreno situado na Avenida João 

Grave, vila, freguesia e concelho de Vagos, e a requerer, na qualidade de proprietária, Licença Administrativa nos 

termos da alínea a), do n.º 2, do artigo 4º, e a dispensa da discussão pública, conforme n.º 2, do artigo 27º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

Março. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da requerente nas condições da 

informação técnica, não lhe impondo quaisquer ónus ou vicissitudes relativas aos outros lotes. ------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, solicitar à Divisão Jurídica que, quanto aos restantes proprietários dos 

outros lotes, actuem em conformidade no sentido da reposição da legalidade daquilo em que se achar em desacordo 

com o licenciado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 - RIA DE AVEIRO POLIS LITORAL - PROJECTO DE REORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA 

FRENTE LAGUNAR DE VAGOS – PARECER - Em seguida, foi presente o ofício nº 

PRA.11.CT.1064/TF.aho, datado de 21/11/2011, da Senhora Presidente do Conselho de Administração do Polis 

Litoral Ria de Aveiro, a enviar o Anteprojecto referente à acção de realização do “Projecto de Reordenamento e 

Qualificação da Frente Lagunar de Vagos: Cais dos Moliceiros/Folsas Novas e margens do Rio Boco, no âmbito da 

intervenção da Polis Litoral Ria de Aveiro”, agradecendo a apreciação e emissão de parecer do Município de 

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

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração as linhas do Plano Estratégico de Intervenção de 

Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro e as observações que foi tomando acerca desta acção de 

intervenção e requalificação, deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao Anteprojecto em referência, 

tendo em consideração as seguintes condições e observações: ---------------------------------------------------------------- 

1- A Câmara Municipal, caso seja exclusivamente necessário à execução do presente projecto na área do 

Cais dos Moliceiros, Jardim Temático da Quinta do Ega e Requalificação das margens da Ria de Aveiro e 

Rio Boco, prescindirá da totalidade do investimento previsto para as Folsas Novas, em benefício daquela 

parte do projecto que se localiza no Centro da Vila, assumindo posteriormente a autarquia, a suas 

expensas, a requalificação do Cais das Folsas Novas de acordo com o projecto que, a final, vier a ser 

aprovado, tendo em consideração que a estimativa apontada excede a verba orçamentada no Plano 



 

Estratégico, e, não nos parecendo aceitável por força dessa equiparação, entre valor orçamentado e valor 

estipulado no Plano Estratégico para o projecto, que se altere a proposta quanto ao Centro da Vila, 

desvirtuando a qualidade que hoje apresenta; ------------------------------------------------------------------------- 

2- Por outro lado, não sendo estritamente necessário reduzir a estimativa orçamental e o investimento 

associado a este Anteprojecto, por força de uma renegociação das taxas de financiamento do POVT, no 

Plano Estratégico está prevista uma taxa média de 61,3 %. Não se prescinde, como é óbvio, da 

Requalificação do Cais das Folsas Novas; ----------------------------------------------------------------------------- 

3- Deverá ser assegurada a navegabilidade, a pequenas embarcações, do Canal a Norte da área de 

intervenção e criar um Cais de Acostagem de maior dimensão (Cais dos Moliceiros) junto à entrada do 

Jardim Temático; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Aquisição de um Moliceiro para instalar na zona referida no ponto anterior; ------------------------------------ 

5- Introduzir no conjunto das espécies do Jardim Temático a gramínea do arroz, culturalmente associada à 

actividade agrícola desenvolvida na primeira metade do Século XX no estuário e margens do Rio Boco; -- 

6- Tratamento paisagístico da Margem Sul da EN 333, tendo como referência o tratamento paisagístico da 

Margem Norte daquela via; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- Redução para metade do número de candeeiros IP1; ----------------------------------------------------------------- 

8- Aquisição ou construção de Instalações Sanitárias; ------------------------------------------------------------------ 

9- Localização de espaço para futura instalação de quiosque/bar/restaurante junto ao pequeno edifício 

existente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10- Assegurar que a origem da água para a rede de rega não será feita da rede pública, podendo ser recolhida 

das minas de Sosa, e respectivas condutas, localizadas na margem Nascente da Ria; -------------------------- 

11- Prolongar para Sul o passadiço previsto na margem esquerda do Rio Boco, até à Ponte em ruínas, e 

afastando-o da margem; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12- À Câmara Municipal reserva-se o direito de, por administração directa, promover a recuperação da Ponte 

em ruínas, devendo essa possibilidade estar prevista no Anteprojecto, prevendo-se a sua recuperação, mas 

não se orçamentando despesa para o efeito. --------------------------------------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO- O Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos declarou que votou a favor 

porque para o partido Movimento Vagos Primeiro é do maior interesse que o Município de Vagos faça parte de 

uma estratégia que se baseia na criação de factores de desenvolvimento associados à Ria de Aveiro, que é, sem 

dúvida o factor de diferenciação e vantagem competitiva desta região. Solicitamos também que o Município de 

Vagos tivesse uma agenda própria para a sua parte da Ria, que inclua acções como esta do Polis da Ria e outras da 

sua promoção em particular. Mais disse que, tendo em consideração o reforço da taxa de co-financiamento 

comunitário para 80% e a reduzida execução actual do POVT, seria relevante analisar e renegociar as acções do 



 
 
 
 
 
 

 

Plano Estratégico sem abdicar de qualquer uma das componentes dos projectos. ------------------------------------------ 

2 - CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO+ (CEI+) - APROVAÇÃO DA CANDIDATURA E 

ASSINATURA DOS CONTRATOS CEI+ - Seguidamente foi presente a informação técnica da Chefe de 

Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 15/12/2011, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e 

cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os actos praticados pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, no que toca aos contratos outorgados no âmbito desta medida. --------------------------------------- 

3 - ALTERAÇÃO DA RENDA REFERENTE AO APARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL, BLOCO 

C, 1º DIREITO, DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES - Seguidamente foi presente a informação técnica 

da Chefe de Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 15/12/2011, que se dá aqui como inteiramente 

reproduzida e cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Chefe de 

Divisão de Acção Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E O MUNICÍPIO DE ÍLHAVO 

– Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Acordo de Colaboração a 

outorgar com o Município de Ílhavo, relativamente à parceria de cedência da Senhora Dr.ª Médica Veterinária da 

Câmara Municipal de Vagos, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado junto à 

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

2 - TAXAS E LICENÇAS - ACTUALIZAÇÃO PARA 2012 – Continuando, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, para os efeitos previstos nos números 1 e 3, do artigo 6º, do Regulamento e Tabela de Taxas pela 

Concessão de Licenças e Prestação de Serviços do Município de Vagos, actualizar a Tabela de Taxas e Licenças 

para 2012, com início no primeiro dia útil do ano de 2012, conforme documento que se dá aqui como inteiramente 

reproduzido e ficará arquivado junto à presente deliberação. ------------------------------------------------------------------ 

Intervenção do Público: Não houve. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 e cinco minutos. -------------------------------------------------------------- 


