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----------------------------------------------A
AC
CTTA
AN
N..ºº 7733-------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 22
DE NOVEMBRO DE 2012: --------------------------------------------------- No dia vinte e dois de Novembro do ano dois mil e doze, no Salão
Nobre do edifício da Câmara Municipal de Mealhada, reuniu o Executivo
Municipal, sob a presidência do Senhor Carlos Alberto da Costa Cabral,
Presidente da Câmara Municipal. Estiveram ainda presentes na reunião, a
Senhora Vice-Presidente, Maria Filomena Baptista Pereira Pinheiro, os Senhores
Vereadores António Miguel de Miranda Ferreira, Júlio Manuel dos Santos
Penetra e José Carlos Calhoa Morais e a Senhora Vereadora Arminda de
Oliveira Martins. A Senhora Vereadora Maria Leonor Reis Lopes não esteve
presente, por razões profissionais, tendo a falta sido justificada. -------------------------------- Secretariou a reunião a Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica,
Cristina Maria Simões Olívia, coadjuvada pela Técnica Superior, Maria de
Laçalete Mendes Ferreira e Godinho. --------------------------------------------------------------------- Uma vez declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da
Câmara, pelas 14 horas e 30 minutos, deu-se início ao período antes da ordem
do dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------1) O Senhor Vereador Júlio Penetra interveio para informar sobre a reabertura
da loja social – Roda Viva, que irá funcionar nas novas instalações, no pavilhão
n.º 2 do Estádio Municipal Dr. Américo Couto, a partir do dia 27 de Novembro,
com o horário de funcionamento às terças e quintas-feiras, das 16 às 18 horas.
Referiu ainda que nestas novas instalações foram criadas melhores condições
de atendimento que permitirão prestar um apoio mais abrangente a todos os
beneficiários, particularmente na distribuição de bens alimentares que passam
a dispor de espaço de armazenamento e equipamento de conservação
adequado. --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------Foram de seguida tomadas as seguintes deliberações: -----------------------------------

1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião
anterior (Acta n.º 72), após se ter procedido à sua leitura. ------------------------------

2.

GABINETE

DA

PRESIDENTE

DA

ASSEMBLEIA

DA

REPÚBLICA

–

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO – PROPOSTA DA
UTRAT: ---------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do documento em que é remetida
a proposta da UTRAT à Assembleia da República, referente ao Município da
Mealhada, agregando as freguesias de Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro.
A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, considerar lamentável tal
proposta que não respeita a vontade expressa por todos os Órgãos do
Município e das oito freguesias do Município da Mealhada, com deliberações
sempre tomadas por unanimidade. --------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. CDS-PP COMISSÃO POLITICA DE MEALHADA – REORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO: ---------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da posição tomada pela
Comissão Politica de Mealhada do CDS-PP sobre a proposta apresentada
pela UTRAT para a reorganização administrativa do território no Concelho de
Mealhada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

4. PAAD – PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO –
ALTERAÇÕES – PROPOSTA N.º 20/2012: ---------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º
20/2012, apresentada pelo Vereador do Desporto, Júlio Penetra, que a seguir
se transcreve, bem como os anexos que se dão como integralmente
transcritos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAAD’S – Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo – Alterações-----------------------------------------------PROPOSTA Nº 20/2012------------------------------------------------A última revisão dos critérios de atribuição no âmbito do PAAD - Programa de Apoio ao
Associativismo Desportivo, foi aprovada em Reunião de Câmara de 08.11.2007. ------------------
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Neste momento, torna-se necessário proceder de novo à introdução de alterações e
ajustamentos que correspondam à sua actualização, determinada pelo surgimento de novas
realidades e outros factores de ponderação, a ter em conta, como sejam: ---------------------------o aparecimento de novas modalidades desportivas; ----------------------------------------------------a reavaliação da bonificação prevista para as Associações que utilizam instalações próprias ou
instalações municipais através de alugueres; --------------------------------------------------------------a revalorização geral das pontuações atribuídas à modalidade “Pesca Desportiva”,
reforçando ao mesmo tempo o incentivo dado a categorias de praticantes jovens, femininos e
deficientes; -----------------------------------------------------------------------------------------------------a actualização decorrente das novas designações oficiais entretanto adoptadas nas
modalidades “Futebol” para os escalões de formação. ------------------------------------------------Com este objectivo, sujeitamos à apreciação e aprovação da Câmara Municipal a seguinte
proposta de alterações ao regulamento do PAAD - Programa de Apoio ao Associativismo
Desportivo, por forma a vigorar já no processo de atribuição relativo à actividade desportiva
de 2012/2013: ----------------------------------------------------------------------------------------------1 – Novas modalidades desportivas: admitir, nos termos gerais do regulamento, as candidaturas
das modalidades de “Kickboxing”, “Patinagem Artística” e “Karaté”, atribuindo-lhes o quadro
de pontuação que se apresenta em anexo 1; ------------------------------------------------------------2 – Associações com instalações próprias ou utilizando instalações em regime de aluguer:
melhorar a bonificação actual ( 200 pontos) fixando-a em 300 Pontos; ----------------------------3 – Modalidade “Pesca Desportiva”: revalorizar o quadro actual de pontuação atribuída, por
forma a melhorar o apoio geral a esta modalidade, com especial impacto nos escalões de
praticantes jovens, femininos e deficientes, de acordo com o quadro que se apresenta em anexo
2; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Novas designações nos escalões de formação: Actualizar a nomenclatura de classificação
dos escalões de formação, nas modalidades “Futebol” e “Hóquei em Patins”, de acordo com as
novas designações oficiais actualmente em vigor, e que se descrevem no anexo 3. ----------------Mealhada, 16 de Novembro de 2012 --------------------------------------------------------------------O Vereador do Desporto (Júlio Penetra) -----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou ainda, arquivar a Proposta n.º 20/2012 e anexos
no Pasta Anexa a Livro de Actas n.º 81. ---------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ASSINATURA DE “ACORDO DE COLABORAÇÃO” COM VISTA À
DESIGNAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DA

MEALHADA, EM PERTILHA COM O MUNICÍPIO DE ANADIA – PROPOSTA N.º
21/2012: -------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º
21/2012, apresentada pelo Vereador do Ambiente, Júlio Penetra, que a seguir
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA Nº 21/2012-----------------------------------------Assinatura de “Acordo de Colaboração”, com vista à designação de Médico Veterinário
Municipal do Município da Mealhada, em partilha com o Município de Anadia ----------------O Médico Veterinário Municipal é a autoridade sanitária veterinária concelhia, a nível da
respectiva área geográfica de actuação. ----------------------------------------------------------------O Município da Mealhada não tem, neste momento, Serviços Veterinários constituídos, por
ausência de designação de Médico Veterinário Municipal. --------------------------------------------Nas suas necessidades de intervenção nesta área, o Município da Mealhada tem recorrido,
através de pedidos de autorização pontuais às autoridades competentes e nos termos legais, à
colaboração do Médico Veterinário Municipal do Município de Anadia. ----------------------------Para assegurar na área territorial do Município da Mealhada, de forma permanente, as
competências que legal e exclusivamente cabem ao Médico Veterinário Municipal no
acompanhamento das acções no domínio da saúde pública e animal, de bem-estar animal e da
segurança das populações, têm vindo a ser desenvolvidas diligências, junto do Município de
Anadia, com vista à celebração de um “Acordo de Colaboração” que, conforme com a prática
adoptada entre outros municípios, permita a partilha da actividade do seu Médico Veterinário
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento, obtida a concordância do Município de Anadia, e antecedendo a apresentação
à autoridade competente – Direcção Geral de Veterinária ou por delegação desta à Direcção
dos Serviços Veterinários do Centro o respectivo pedido de designação do Médico Veterinário
Municipal do Município da Mealhada, sujeitamos à aprovação da Câmara Municipal a
subscrição do “Acordo de Colaboração” em anexo, conjuntamente com o Município de Anadia. Mealhada, 16 de Novembro de 2012 --------------------------------------------------------------------Anexo: ACORDO DE COLABORAÇÃO --------------------------------------------------------------------O Vereador do Ambiente (Júlio Penetra) -----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou ainda, arquivar a Proposta n.º 21/2012 e o
Acordo de Colaboração na Pasta Anexa ao Livro de Actas n.º 81. -----------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. APOIOS FINANCEIROS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS DO
CONCELHO DA MEALHADA – PROPOSTA N.º 22/2012: ----------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º
22/2012, apresentada pelo Senhor Presidente, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------Proposta n.º 22/2012---------------------------------------------APOIOS FINANCEIROS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS DO CONCELHO DA
MEALHADA -------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciadas as candidaturas a apoios financeiros apresentadas pelas Associações Culturais e
Recreativas de acordo com as normas aprovadas pela Câmara, propõe-se que sejam
atribuídos os seguintes subsídios: -------------------------------------------------------------------------Nome da associação

N.º Contrib.

30%

Grupo Regional da Pampilhosa do Botão
Escolíadas - Assoc. Recreativa-Cultural
Aguarela De Memórias - Assoc. Teatro
Associação de Aposentados da Bairrada
Rancho Folclórico S. João Casal Comba
Comissão de Melhor. e Promoção Ventosa Bairro
Grupo Coral Magister - Mealhada
Filarmónica Pampilhosense
GEDEPA - Pampilhosa
Grupo Folclórico "As Tricanas" - Luso
Grupo Folclórico e Etnográfico da Vimieira
Rancho Infantil e Juvenil Ventosa do Bairro
Filarmónica Lyra Barcoucense 10 LD'Agosto
Lismos - Associação Ambiental e Cultural
Grupo Coral Columba
Grupo Cénico de Santa Cristina
Associação Bairrada Solidária
Oficina de Teatro do Cértima da Mealhada

501165096
504438557
509510507
505314428
503261750
502556501
502514795
501344560
501170529
503853070
506351629
504055020
502177888
504205226
506815900
501183469
508367336
507301501
Total

450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
450,94
8.116,92

Importância

Total

812,60 1.263,54 €
119,50
570,44 €
717,00 1.167,94 €
466,05
916,99 €
1.422,05 1.872,99 €
71,70
522,64 €
908,20 1.359,14 €
3.489,40 3.940,34 €
2.330,25 2.781,19 €
179,25
630,19 €
1.051,60 1.502,54 €
567,61 1.018,55 €
3.238,45 3.689,39 €
334,60
785,54 €
1.099,40 1.550,34 €
478,00
928,94 €
107,55
558,49 €
717,00 1.167,94 €
18.110,21 26.227,13 €

Mealhada, 16 de Novembro de 2012 --------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara da Câmara, Carlos Alberto da Costa Cabral. ----------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. APOIOS FINANCEIROS ÀS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO CONCELHO DA
MEALHADA – PROPOSTA N.º 23/2012: -------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º
23/2012, apresentada pelo Senhor Presidente, que a seguir se transcreve: --------

------------------------------------------Proposta n.º 23/2012--------------------------------------------------APOIOS FINANCEIROS ÀS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO CONCELHO DA MEALHADA ---Apreciadas as candidaturas a apoios financeiros apresentadas pelas Associações Juvenis de
acordo com as normas aprovadas pela Câmara, propõe-se que sejam atribuídos os seguintes
subsídios: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome da associação
Agrupamento de Escuteiros de Barcouço
Agrupamento de Escuteiros de Mealhada
Agrupamento de Escuteiros de Casal Comba
Agrupamento de Escuteiros de Pampilhosa
GJB - Grupo Jovens Barcouço

N.º Contrib. Importância
500972052
690,58
500972052
1.168,31
500972052
1.087,90
500972052
1.068,98
510000185
23,65
Total
4.039,42

Total
690,58
1.168,31
1.087,90
1.068,98
a)
23,65
4.039,42

a) constituição da Assoc. só em Setembro de 2011

Mealhada, 16 de Novembro de 2012 --------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara da Câmara, Carlos Alberto da Costa Cabral. ----------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

8. REGIME JURIDICO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL E DAS
PARTICIPAÇÕES

LOCAIS,

LEI

N.º

50/2012,

DE

31

DE

AGISTO

–

INFORMAÇÃO N.º 48/DAJ/2012: -------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da Informação n.º 48/DAJ/2012, da
Chefe da DAJ, de 19/11/2012, sobre o Regime Jurídico da Actividade
Empresarial Local e das Participações Locais - Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto
e a sua aplicação no Município de Mealhada. Deliberou ainda remeter a
referida

informação

à

Escola

Profissional

da

Mealhada,

Lda.,

para

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

9. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 7: ---------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente
datado de 19/11/2012, que aprovou a Alteração Orçamental n.º 7, no valor de
388.295,00€. --------------------------------------------------------------------------------------------------

10. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA EM CARTA FECHADA PARA AQUISIÇÃO
DE

TERRENOS

DA

SOPREM

–

PAMPILHOSA

–

INFORMAÇÃO

49/DAJ/2012: ---------------------------------------------------------------

N.º
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A Câmara Municipal tomou conhecimento da Informação n.º 49/DAJ/2012, da
Chefe da DAJ, de 19/11/2012, sobre a apresentação de proposta em carta
fechada para aquisição de terrenos da SOPREM – Pampilhosa. -----------------------

11.

“PROCEDIMENTO

POR

AJUSTE

DIRECTO

PARA

AQUISIÇÃO DE

SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE 24 EDIÇÕES DA AGENDA CULTURAL E
DESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE MEALHADA - INFORMAÇÃO: --------------A Câmara Municipal analisou a Informação da Assessora de Imprensa, Filipa
Gaioso Ribeiro, de 19/11/2012, sobre o assunto em epígrafe, e deliberou por
unanimidade, emitir parecer favorável ao procedimento de Ajuste Directo
para a aquisição mencionada em epígrafe, nos termos da alínea a), do n.º 1,
art.º 20.º do Código dos Contratos. ---------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

12. EMPREITADA DE “PAVILHÃO DESPORTIVO DE VENTOSA DO BAIRRO –
ESTUDO GEOTÉCNICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJECTO DE EXECUÇÃO” –
PRORROGAÇÃO

DE

PRAZO

PARA

ENTREGA

DAS

PROPOSTAS

-

INFORMAÇÃO: --------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor
Presidente, exarado em 6/11/2012, que aprovou a prorrogação de prazo para
entrega das propostas para a empreitada mencionada em epígrafe, nos
termos da Informação do Júri do Procedimento, datada de 6/11/2012. -----------

13. EMPREITADA DE “ESPAÇO INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MEALHADA”
– INFORMAÇÃO N.º 182/2012: ------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do
Senhor Presidente, exarado em 15/11/2012, que aprovou a Informação n.º
182/2012, de 15/11/2012, da Chefe da DACT, sobre a caducidade da
adjudicação, em virtude de se considerar que a não prestação da caução é
imputável ao adjudicatário, salvo se outros argumentos vierem a ser
apresentados e aceites em sede de audiência prévia sobre a caducidade da
adjudicação. -----------------------------------------------------------------------------------------------

14. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA POSTURA DE TRÂNSITO EM PAMPILHOSA
- INFORMAÇÃO N.º 42/2012: --------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 42/2012, do SGFE, José Tavares,
de 15/11/2012, que mereceu a concordância do Senhor Vereador José
Calhoa, sobre o assunto mencionado em epígrafe, e deliberou por
unanimidade, aprovar as alterações à Postura de Trânsito da Vila da
Pampilhosa, que a seguir se indicam: ------------------------------------------------------------- Interdição da acessibilidade às ruas Guilherme Ferreira da Silva e Gonçalves
Randoulf, do trânsito proveniente da rua da Póvoa (excepto Transportes
Escolares), rua de Coimbra e rua do Freixo; ---------------------------------------------------- Proibição de circulação a partir do início da rua da Filarmónica sentido
ascendente, sendo alternativa a circulação pela rua dos Cemitérios; -------------- Proibição de circulação à rua do Freixo, no sentido ascendente, 200 m após
o cruzamento desta com a rua Courcoury, sendo alternativa a circulação à
esquerda, direcção rua da Filarmónica sentido descendente. ------------------------Deliberou ainda, comunicar a alteração ao trânsito à Junta de Freguesia de
Pampilhosa, GNR e Associações dos Bombeiros Voluntários de Mealhada e
Pampilhosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

15. “AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARAÇÃO DA CAIXA DE
VELOCIDADES DA VIATURA VOLVO FM7 72-64-OL – INFORMAÇÃO N.º
43/2012: --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 43/2012, do SGFE, José Tavares,
de 16/11/2012, sobre o assunto em epígrafe, e deliberou por unanimidade,
emitir parecer favorável ao procedimento de Ajuste Directo para a aquisição
mencionada em epígrafe, nos termos da alínea e), art.º 24.º do Código dos
Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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16.

“REPAVIMENTAÇÃO

E.M.

STA.

CRISTINA/LOURÊDO

E

OUTRAS

BENEFICIAÇÕES EM ESTRADAS MUNICIPAIS” – INFORMAÇÃO N.º 79/2012:
A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor
Presidente, exarado em 20/11/2012, que aprovou a Informação n.º 79/2012, da
Coordenadora Técnica, Graziela Bernardes, sobre a colocação na plataforma
electrónica de compras públicas, por parte da empresa Prioridade –
Construção de Vias de Comunicação, S.A. de toda a documentação de
habilitação que se encontravam em falta. -----------------------------------------------------

17. ALTERAÇÃO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL – INFORMAÇÃO: ------A Câmara Municipal analisou a Informação do Chefe da DPU, Hugo Fonseca,
de 19/11/2012 e deliberou, por unanimidade, proceder à Discussão Pública
das alterações ao Plano Director Municipal, nos termos e condições da
referida informação. ------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

18. ALTERAÇÃO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL – INFORMAÇÃO: ------A Câmara Municipal analisou a Informação do Chefe da DPU, Hugo Fonseca,
de 16/11/2012 e deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de
perímetros urbanos e das áreas a desafetar da Reserva Agrícola Nacional e
Reserva Ecológica Nacional, nos termos da referida informação. --------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

AUSENCIA DE VEREADOR – O Senhor Vereador António Miguel Ferreira
ausentou-se da reunião às 17 horas e 45 minutos. ------------------------------------------19. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: ------------------------------Não foram presentes à reunião quaisquer processos de obras para
apreciação. -------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTOS FORA DA ORDEM DO DIA: Nos termos do disposto no art.º 83.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, analisar os assuntos que não constam da ordem do dia, que a
seguir se indicam: -----------------------------------------------------------------------------------------

1)REGIME ESPECIAL DE EXPROPRIAÇÕES APROVADO PELO DECRETO-LEI
N.º 123/2012, DE 12 DE NOVEMBRO – PROPOSTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO
DE BEM IMÓVEL A EXPROPRIAR: -----------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do
Senhor Presidente, exarado em 22/11/2012, que aprovou a Proposta de
individualização de bem imóvel a expropriar, no âmbito do processo de
expropriação de imóvel necessário à construção do Posto de Turismo e Loja
das 4 Maravilhas da Mealhada. ---------------------------------------------------------------------

2)PROCEDIMENTOS

CONCURSAIS

EM

CURSO

–

RENOVAÇÃO

DA

AUTORIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------A Câmara Municipal analisou a Informação da Chefe do Sector de Recursos
Humanos, Susana Jesus, sobre o assunto mencionado em epígrafe e deliberou,
por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal, a proposta de renovação
da autorização da abertura dos procedimentos concursais, nos termos da
referida informação. ------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENDIMENTO DO PÚBLICO. --------------------------------------------------Uma vez que ninguém compareceu na reunião durante esse período, a
mesma foi dada por finda pelo Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------- E, não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente da Câmara
declarada como encerrada a reunião, pelas 18 horas. -----------------------------------------------------------Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por mim,
_____________________________, Cristina Maria Simões Olívia e pelo Senhor Presidente
da Câmara, em conformidade com o disposto no n.º 2 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro.
____________________________________________________________________________

