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ACTA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  22  DE 

JUNHO DE 2011. - – - - - - - - - - -

- - - Aos vinte e dois dias do mês de Junho do ano dois mil e onze, nesta cidade de 

Valença e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, reuniu a Câmara Municipal de 

Valença sob a presidência do Presidente da Câmara, Jorge Salgueiro Mendes e com a 

presença  dos  Vereadores  Manuel  Rodrigues  Lopes,  Elisabete  Maria  Lourenço  de 

Araújo  Domingues,  José  Manuel  Temporão  Monte,  José  Luís  Serra  Rodrigues, 

Fernando  Pereira  Rodrigues  e  Maria  Ângela  de  Lima  Evangelista.  Secretariou  a 

Chefe  de  Divisão  Administrativa  Paula  Cristina  Pinheiro  Vasconcelos  Mateus.  E, 

tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, foi declarada aberta a reunião 

pelas nove horas e trinta minutos.  -------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- - - O Sr. Presidente após ter dado a palavra aos membros para as suas intervenções, 

registaram-se as seguintes intervenções:------------------------------------------------------

- Dr. José Luís Serra para perguntar se é verdade que o Tribunal de Contas recusou o 

“Visto” ao concurso de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos e se assim foi, como é 

que se vão pagar  os serviços  entretanto já prestados  pela  empresa que ganhou o 

concurso. Acrescentando que estranha o facto de o concurso ainda não ter voltado à 

reunião do executivo. O Sr. Presidente da Câmara confirmou que, efectivamente o 

Tribunal  de  Contas  tinha  recusado  o  “Visto”,  porém  quer  o  Município  quer  a 

empresa   interpuseram  recurso,  sendo  que  até  à  decisão  final  mantém-se  os 

pressupostos do concurso, pagando-se o que se encontra pré-contratualizado. Se o 

recurso não tiver provimento abrir-se-à novo procedimento concursal. Referiu ainda 

que, alguns Municípios têm vindo a adoptar uma solução diferente para a recolha de 

resíduos que é a de celebrarem contratos de concessão, os quais tem sido visados 

pelo Tribunal de Contas. Antes de passar à Ordem do Dia o Sr. Presidente mandou 
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distribuir  pelos  membros  do  executivo  cópia  do  Acórdão  do  Tribunal  Central 

Administrativo do Norte referente ao Recurso Jurisdicional nº 656-A/96, em que foi 

recorrente a Junta de Freguesia de S. Pedro da Torre e Recorrido o Município de 

Valença. Não se tendo verificado mais intervenções passou-se à Ordem de Trabalhos.

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  08 DE 

JUNHO DE 2011:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 

do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de 

minuta,  para  os  efeitos  do  disposto  no  n.º  4  do  citado  artigo,  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar a acta da reunião realizada no dia 08 de Junho corrente, pelo 

que a mesma irá ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da respectiva reunião. 

( Os Vereadores Drª. Elisabete Domingues e o Dr. José Luís Serra não tomaram parte 

nesta deliberação por não terem estado presentes nessa mesma reunião).---------------- 

PONTO 2 - CENTRO DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA/ ESCOLA SUPERIOR 

DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS:- Foi presente o projecto de execução e processo 

de  Empreitada  do  “Centro  de  Inovação  e  Logística/Escola  Superior  de  Ciências 

Empresariais. Acerca deste assunto foi prestada pelo Chefe de Divisão de Urbanismo 

e Planeamento  a informação que seguidamente se transcreve, registada sob o nº 4229 

(informação interna): ----------------------------------------------------------------------------

“DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO

Assunto : Projecto de Execução e Processo da Empreitada do “Centro de 

Inovação e Logística de Valença”

1 – Projecto de Arquitectura

O  projecto  consta  da  construção  do  Centro  de  Inovação  e  Logística  de 

Valença, a localizar na Quinta da Mota, no lugar da Urgeira, da freguesia de Valença. 

Trata-se  de  um  edifício  novo,  embora  sejam  mantidas  para  memória  as  ruínas 
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existentes  no  local.  O edifício  destina-se  a  equipamento,  com diversas  valências, 

designadamente  ensino  superior,  auditório  para  centro  de  congressos  e  eventos, 

incubadora de empresas, centro de formação, centro de exposições, etc.

O local insere-se em Espaço de Equipamento em Solo Urbano, de acordo com 

a carta de ordenamento do PDMV. Não apresenta condicionantes na respectiva carta 

de condicionantes do PDMV. O projecto cumpre os parâmetros urbanísticos do artigo 

60º  e  restantes  parâmetros  urbanísticos  aplicáveis  do  RPDMV, pelo  que  está  em 

conformidade  com  o  PDMV.  Cumpre  também  as  restantes  normas  técnicas  e 

regulamentares aplicáveis, designadamente o RMUE(2), o RGEU(3) e o Decreto-Lei 

nº163/2006, de 8 de Agosto, pelo que se encontra em condições de ser aprovado.

2 – Projectos de Especialidades

O processo encontra-se instruído com os projectos de especialidades exigíveis 

pela  legislação  aplicável,  os  quais  se  apresentam completos  com todas  as  peças 

escritas e desenhadas necessárias à correcta execução da respectiva especialidade e 

estão em condições de aprovação, ao abrigo do artigo 20º/8 do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação.

3 – Procedimento a adoptar

Face  ao valor estimado do contrato e ao tipo de obra a realizar, nos termos do 

artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, o procedimento a adoptar é o concurso 

público internacional.

Face à estimativa orçamental, o valor base de concurso é de 5.500.000,00 €.

O prazo de execução da empreitada é de 2 anos.

4 - Processo da empreitada

 O processo da empreitada encontra-se completo com todas as peças do 

procedimento e elementos da solução da obra, designadamente:

◦ Anúncio de abertura do procedimento;
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◦ Programa de concurso; Caderno de encargos;

◦ Projecto de execução das obras a realizar,  constituído pelo Projecto de 

Arquitectura/Arranjos Exteriores e Projectos das especialidades a realizar 

–  Fundações  e  Estruturas,  Águas  e  Esgotos,  Electricidade,  Sistema  de 

Transporte de Pessoas, Telecomunicações, Segurança, Acondicionamento 

Acústico,  Segurança  Contra  Incêndios,  Resíduos  Sólidos  Urbanos, 

Instalação de Gás, Instalações Mecânicas e Comportamento Térmico;

◦ Mapa de Quantidades de trabalhos e Lista completa de todas as espécies 

de trabalhos;

◦ Levantamento Topográfico;

◦ Reconhecimento Geotécnico;

◦ Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da construção e demolição;

◦ Plano de Segurança e Saúde em fase de projecto.

Os  restantes  elementos  constantes  do  nº5  do  artigo  43º  do  Código  dos 

Contratos  Públicos,  ou não são exigíveis  ou não se  justificam em face do tipo e 

dimensão da empreitada, designadamente:

◦ alínea c) – Estudos Ambientais : Elemento não exigível pela legislação 

aplicável ao caso presente;

◦ alínea d) – Estudos de Impacte social, económico ou cultural : Elementos 

não  necessários,  dada  a  não  existência  de  medidas  de  natureza 

expropriatória a realizar, nem ónus e servidões a impor;

◦ alínea e) – Ensaios laboratoriais ou outros : Elementos não necessários 

face ao tipo e dimensão da obra.

5 – Proposta de decisão

Face ao exposto, proponho o seguinte:
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i) Que  se  aprove  o  projecto  de  execução  de  Arquitectura  e  de 

Especialidades do “Centro de Inovação e Logística de Valença”.

ii)  Que, nos termos dos artigos 36º do Código dos Contratos Públicos, se 

decida  contratar  e  autorizar  a  respectiva  despesa  para  execução  da 

empreitada do “Centro de Inovação e Logística de Valença” e nos termos do 

artigo 38º do citado Código se decida que o procedimento a aplicar seja o 

Concurso Público;

iii)  Que se aprove o anúncio de abertura de procedimento, o programa de 

concurso, o caderno de encargos e os demais elementos da solução da obra 

referidos no nº4  da presente informação técnica e, se delibere mandar abrir 

concurso público para a adjudicação da empreitada do “Centro de Inovação 

e Logística de Valença”;

iv) Que nos termos do artigo 67º do Código dos Contratos Públicos, seja 

nomeado  o  júri  do  Concurso  Público,  que  sugiro  seja  constituído  pelos 

seguintes elementos:

• Presidente: Manuel Rodrigues Lopes, Vice-Presidente da Câmara Municipal;

• Vogais:  Victor Manuel Pires de Araújo, Chefe da Divisão de Urbanismo e 

Ambiente   e  Jorge Manuel   Rio  Tinto  de  Azevedo ,  Chefe da Divisão de  Infra-

estruturas, ambos desta Câmara Municipal;

• Suplentes:   José   Manuel   Temporão   Monte,   Vereador   da   Câmara 

Municipal,  que  substituirá  o  Presidente  nas suas faltas e  impedimentos e  Sandro 

Miguel da Costa Loureiro, Técnico Superior desta Câmara Municipal a desempenhar 

as funções de Chefe da Divisão Financeira.

À consideração superior, Valença, 20 de Junho de 2011. O Chefe de Divisão de Urbanismo 

e Planeamento Ambiente,(a) Victor Manuel Pires de Araújo, Eng.º Civil”.-----------------

Após  apreciação  procedeu-se  à  votação  deste  ponto,  tendo  a  Câmara  Municipal 

deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  proposta  de  decisão  acima  apresentada 

referente  à Empreitada  do  “Centro  de  Inovação  e  Logística/Escola  Superior  de 
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Ciências Empresariais nos seus precisos termos. --------------------------------------------

PONTO 3 - ARTº 48º DA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS (LEI Nº 2/2007 DE 15 

DE  JANEIRO)  –  AUDITOR  EXTERNO:-  A Lei  das  Finanças  Locais  (Lei  nº 

2/2007,  de  15  de  Janeiro)  estabelece  a  obrigatoriedade  de  as  contas  anuais  dos 

Municípios  que  detenham  capital  em  fundações  ou  em  entidades  do  sector 

empresarial local serem verificadas por auditor externo, a nomear por deliberação da 

assembleia municipal, sob proposta da câmara, de entre revisores oficiais de contas 

ou sociedades de revisores oficiais de contas (artº 48º, nºs. 1 e 2, da LFL). Dado que 

este Município detém capital social na empresa INTERMINHO – Sociedade Gestora 

de Parques Empresariais, E.M., a Câmara Municipal, tomando em consideração que a 

sociedade “Armando Meireles e Lopes Vinga, SROC” já exerceu tais funções no ano 

transacto, deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, nos termos 

das  mencionadas  disposições  legais,  que  nomeie  Auditor  Externo  a  referida 

sociedade.  Mais  foi  deliberado,  também  por  unanimidade  e  caso  venha  a  ser 

efectuada a aludida nomeação, fazer a respectiva adjudicação à aludido Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, nos termos da informação DF-ABS-002  do dia 08 do 

corrente mês prestada pela  Divisão Financeira, que se segue:-----------------------------
“ASSUNTO: Autorização para iniciar o procedimento para aquisição de 

serviços de auditoria externa das contas do Município de 

Valença para o exercício 2011.

Objecto do Fornecimento: Considerando  que  o  número  1º  do  artigo  48º  da  Lei  n.º 

2/2007  de  15  de  Janeiro,  que  estabelece  que  as  contas 

anuais dos municípios que detenham capital em entidades 

do sector empresarial local devem ser verificadas por auditor 

externo.  Considerando  de  igual  modo,  o  número  2º  do 

mesmo artigo, que refere que o auditor externo é nomeado 

por deliberação da assembleia municipal,  sob proposta da 

câmara.

Propõe-se iniciar  o  procedimento  para  a  aquisição  de 

serviços de auditoria externa para o exercício 2011.
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Valor do Encargo Estima-se que o valor base do contrato seja 12.500 euros 

com IVA incluído.

Procedimento  a  Adoptar  e 
Justificação:

Em  referência  ao  fornecimento  e  pedido  de  compra 

supramencionados, propõe-se a abertura do Procedimento 
por Ajuste Directo, ao abrigo do art.º 20º, n.º 1, alínea a), 

aplicável por força do art.º 38º, ambos do DL 18/2008, de 29 

de Janeiro.

Entidades a Convidar: No  seguimento  do  art.113  e  do  art.º  114  ambos  do  DL 

18/2008, de 29 de Janeiro, e uma vez que:

• Este  serviço  tem  sido  desenvolvidos,  com 

profissionalismo e competência,  pela sociedade de 

Revisores Armando Meireles e Lopes Vinga

• Existe um conjunto de procedimento já estabelecidos 

entre os Serviços Municipais e a referida sociedade

• O preço praticado pela referida sociedade enquadra-

se nos preços de mercado praticados pelas demais 

sociedade de revisores

Propõe-se que a sociedade Armando Meireles e Lopes Vinga 

seja convidada a apresentar proposta.

Anexo à Informação:
-  Caderno de Encargos Programa de 

Procedimento

- Indicação do Júri de Concurso

Júri de Concurso: Não aplicável por força do n.º 1 do Art.º 

67º do DL 18/2008, de 29 de Janeiro.

Caderno de Encargos: Anexo à presente Informação

Nestes termos, propõe-se que o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, na qualidade 

de entidade competente para a decisão de contratar, ao abrigo do artigo 36º, n.º 1 do CCP, 

profira decisão no sentido de:

a. Autorizar a despesa

b. Autorizar a escolha do procedimento por ajuste directo

c. Aprovar as condições propostas, designadamente, entidade a convidar.

d. Aprovar o caderno de encargos;

e. Determinar que os serviços efectuem lançamento do presente procedimento 

na  plataforma  electrónica  de  contratação  pública  contratada  pela  Câmara  Municipal  de 

Valença, vortalGOV, com a ref.ª AJ-AB-08/2011;

À Consideração Superior. O CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA (a)  Sandro Louro (Técnico 
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Superior a assegurar as funções)”. ----------------------------------------------------------------------------

Por  último,  foi  deliberado  por,  unanimidade,  ratificar  o  despacho   através  do  qual  foi 

proferida a decisão de  autorizar a despesa, escolher o procedimento por ajuste directo, 

aprovar as condições propostas e o caderno de encargos, bem como, autorizar o inicio do 

procedimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  4  -  AUXILIAR  –  EXPOSIÇÃO  DE  ENCARREGADOS  DE 

EDUCAÇÃO:- Foi presente a informação interna prestada por parte do funcionário 

que  procedeu  à  averiguação  dos  factos  participados  por  vários  encarregados  de 

educação  acerca  do  comportamento  que  tem  vindo  a  ser  manifestado  por  uma 

auxiliar  de  acção  educativa.  Após  análise  da  informação,  a  Câmara  Municipal, 

deliberou por maioria, com votos contra dos Vereadores Eleitos pelo P.S. , nos termos 

do disposto no nº2 do artigo 28º da Lei 58/2008, de 09 de Setembro, aplicar a pena de 

repreensão escrita à funcionária. Os Vereadores eleitos pelo P.S. fizeram a seguinte 

declaração de voto:-“  Os Vereadores do Partido Socialista  votam contra a sanção 

proposta, repreensão por escrito, por entenderem não se ter procedido à produção de 

prova nem ser do seu conhecimento as declarações da funcionária da autarquia, que 

se violou o principio do contraditório e como tal a sanção proposta é abusiva, parcial 

e arbitrária”. ---------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  5  -  UTILIZAÇÃO  DA  AVENIDA  PEDONAL  DA  ESTAÇÃO  – 

JUVALENÇA:- Foi presente o requerimento do Clube Juvalença,  registado nesta 

Câmara Municipal sob o nº 4282/2011, a solicitar autorização para utilizar a avenida 

pedonal da Estação com bicicletas, com o objectivo de angariar fundos. A Câmara 

Municipal, deliberou, por unanimidade, autorizar o solicitado. ---------------------------

PONTO 6 -  ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO:- Foi presente o requerimento de Filipe José Machado Silva 

, explorador do bar denominado “ Copacabana” sito em S. Pedro da Torre, registado 

nesta Câmara Municipal sob o nº 4233/2011, a solicitar autorização para que o dito 

estabelecimento permaneça aberto até às 4 horas  no dia 17 de Junho corrente e 01 e 

02 de Julho próximos. A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho através do qual foi autorizado o alargamento de horário de estabelecimento 
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solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 7 -  II  DESCIDA DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS:-  A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho através do qual autorizou 

a  realização da II  descida de carrinhos  de rolamentos  realizada  pela  Associação 

Desportiva Verdoenjense, no dia 19 de Junho corrente (registo nº 4215/2011). ---------

PONTO 8 - COMISSÃO DE TOPONÍMIA – DESPACHO DE NOMEAÇÃO:- 

O  Sr.  Presidente  deu  conhecimento  do  despacho  proferido  para  a  nomeação  da 

Constituição da Comissão de Toponímia. A Câmara Municipal tomou conhecimento.

PONTO 9  -  ABASTECIMENTO DE ÁGUA -   PEDIDO DE PAGAMENTO 

FASEADO:- Foi  presente  o  requerimento  de  Paula  Cristina  Monteiro  de  Sousa, 

registado nesta Câmara Municipal sob o nº4212/2011, a solicitar  autorização para 

efectuar  o pagamento  faseado da divida  de água,  consumidor  15660, área 113, 

contrato  10443,  em 4  prestações.  A Câmara  Municipal  atenta  à  informação  que, 

acerca  deste  assunto,  foi  prestada  pelos  serviços,  deliberou,  por  unanimidade, 

autorizar o requerente a efectuar o pagamento da referida divida de água, referente 

consumidor 15660, área 113, contrato 10443, em quatro prestações mensais iguais e 

sucessivas. -----------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  10  –  REVERSÃO  DA  DOAÇÃO  DO  PRÉDIO  MISTO 

DENOMINADO DE “QUINTA DE CATEFARÁS DE DENTRO” - URGEIRA:-

Neste ponto o Sr. Presidente da Câmara referiu que, há um intenção por parte do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo em fazer a reversão da doação do prédio 

misto  denominado  de  “Quinta  de  Catefarás  de  Dentro  –  Urgeira,  registado  na 

Conservatório do registo predial sob o nº1024 e descrito na matriz urbana sob o nº 

571 e na rústica sob o nº496, embora, essa intenção ainda não tenha sido formalizada. 

Propôs que, fosse deliberado autorizar a aceitação da reversão da doação, livre de 

quaisquer ónus ou encargos. O Sr. Vereador Dr. José Luís Serra referiu que, votam a 

favor, com a condição de, logo que seja formalizada a reversão, seja trazida à reunião 

de Câmara a certidão do registo predial de onde conste que a reversão foi feita livre 

de quaisquer ónus ou encargos.  A Câmara Municipal deliberou,  por unanimidade, 
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autorizar o Sr. Presidente da Câmara a aceitar a reversão da doação do prédio acima 

identificado. ---------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  11  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS:  -  RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA:  Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 21 de Junho 

corrente,  que  apresenta  o  total  de  disponibilidades  de  €1.960.244,27  (um milhão 

novecentos e sessenta mil duzentos e quarenta e quatro euros e vinte e sete cêntimos). 

“Ciente”. DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  PRESIDENTE  E  PELOS 

VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E  SUBDELEGAÇÃO  DE 

PODERES DA CÂMARA MUNICIPAL:  Foi  presente  a  relação dos  despachos 

proferidos pela Presidência da Câmara Municipal por delegação desta, no período de 

08 a  22 de Junho corrente.  “Ciente”.  SUBSIDIOS E TRANSFERÊNCIAS:-  A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir  os seguintes subsídios:- 

-  à Freguesia de Friestas, 1.800,00€( mil e oitocentos euros), com destino à obra de 

ampliação/alteração do bar do Parque Paroquial; --------------------------------------------

- Assumir os encargos com a funcionária do Jardim de Infância do Monte – S- Pedro 

da Torre de Janeiro até Maio do corrente ano  num total de 3.032,31€ (três mil e trinta 

e dois euros e trinta e um cêntimos) para pagamento do salário,  despesas com a 

Caixa Geral de Aposentações e ADSE ( registos nºs 2761 e 4258/2011).-----------------

CEDÊNCIA  DE  TRANSPORTES:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade,  ratificar  o  despacho pelo quais  foram autorizadas  as  concessões  de 

transporte que a coberto dos seguintes nºs deram entrada nesta Câmara Municipal:-

3643; 3914; 4013; 4039; 4083; 4235; 4326; 4374; 4537/2011. Mais foi deliberado, 

também por  unanimidade,  autorizar  a  concessão  de  transporte  que  a  coberto  dos 

nºs4325;  4446;  4453;  4511/2011  deram  entrada  nesta  Câmara  Municipal. 

CEDÊNCIA  DE  INSTALAÇÕES:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade,  autorizar a cedência do auditório da Biblioteca Municipal solicitado 

através do fax que a coberto dos nºs 4204 e 4495/2011, deram entrada nesta Câmara 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------

10



22 – JUNHO - 2011

A C T A     Nº    14/2011

( A Vereadora Drª. Ângela Evangelista não tomou parte nas deliberações respeitantes 

ao “Agrupamento Vertical de Escolas Muralhas do Minho” por fazer parte dos corpos 

directivos).-----------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem 

de trabalhos,  o Presidente  da Câmara fixou um período de intervenção aberto ao 

público, tendo-se registado  as seguintes intervenções:  ------------------------------------

- Manuel de Sousa, para solicitar que sejam tomadas providências de forma a acabar 

com as seguintes situações: a) os vendedores ambulantes de fruta e legumes que se 

encontram na berma da EN nº13 e ao 2º domingo de cada mês na estrada que vai para 

Cerdal;  b)  alguns  feirantes,  além  de  venderem  a  mercadoria  para  a  qual  estão 

autorizados, têm vindo, também a vender outros produtos, nomeadamente, mel, ovos 

azeite e plantas ornamentais. Referiu ainda que, já alertou o fiscal municipal acerca 

desta  situação.  O Sr.  Presidente  disse,  em relação  aos  vendedores  ambulantes  as 

autoridades  policiais  já  foram  alertadas  e  já  foram  levantados  autos  de  contra-

ordenação,  porém,  informou  que  como  estão  na  estrada  nacional  as  entidades 

competentes para actuar são a GNR e a ASAE. ----------------------------------------------

-Sr. José do Nascimento para renovar o pedido de lhe ser colocado um candeeiro à 

entrada da sua casa. ------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos das pertinentes disposições 

do artigo 92º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a 

mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e 

pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da 

Câmara,  pelas onze horas, declarou encerrada a reunião,  da qual,  para constar,  se 

lavrou a presente acta. ---------------------------------------------------------------------------
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