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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019
Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, reuniu ordinariamente no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de São Pedro do Sul, sob a
presidência do Sr. Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal e
com a presença dos Srs. Vereadores Dr. Daniel David Gomes Martins, Dr.ª Teresa Cristina
Castanheira de Almeida Sobrinho, Dr. José Manuel da Silva Tavares e Eng.º Nuno Filipe
Miranda Henriques de Almeida. Faltaram à presente reunião os Vereadores Dr. Pedro Miguel
Mouro Lourenço e Dr. Francisco José de Matos, ambos por motivo de férias.
ABERTURA
Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram
09h36m, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: ---------------------AUDIÇÃO DO PÚBLICO: Não esteve qualquer público presente. -------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Assistiram-se neste período às seguintes
intervenções: Sr. Vereador Dr. Daniel David Gomes Martins: Pediu confirmação sobre
veracidade da informação de, até sexta-feira passada, não terem sido pagos os salários do
pessoal da Termalistur e bem assim de não terem sido pagos também os valores que a
Termalistur tinha sido condenada a pagar aos médicos. Em resposta o Sr. Presidente da
Câmara Municipal disse que iria averiguar essas situações, com vista ao seu esclarecimento
na próxima reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 578/19 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019: --------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião referida em
epígrafe, com dispensa da sua leitura, em virtude do texto da mesma haver sido distribuído
por todos os membros do Executivo.---------------------------------------------------------------------Nota: O Sr. Vereador Eng. Nuno Filipe Miranda Henriques de Almeida não interveio na
presente deliberação, por não ter estado presente na reunião a que respeita a ata em aprovação.
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO N.º 579/19 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 23 DE
DEZEMBRO DE 2019:-----------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte situação dos saldos
existentes no resumo diário da tesouraria referido em epígrafe: -------------------------------------- Operações Orçamentais: 652.736,45€ (Seiscentos e cinquenta e dois mil setecentos e trinta e
seis euros e quarenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------
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- Operações não Orçamentais: 147.522,80€ (Cento e quarenta e sete mil quinhentos e vinte e
dois euros e oitenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 580/19 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E
RATIFICAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou o seguinte: -------------------------------------------------------------1 - Tomar conhecimento dos pagamentos efetuados por deliberação da Câmara e por
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal e do Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro
Lourenço, no período de 6 a 19 de dezembro de 2019, constantes da relação elaborada pela
Secção de Contabilidade, constituída por 4 folhas, a qual importa em 1.288.608,90€ (Um
milhão duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e oito euros e noventa cêntimos) de operações
orçamentais e em 143.630,13€ (Cento e quarenta e três mil seiscentos e trinta euros e treze
cêntimos) de operações de tesouraria, a qual se dispensa de ser transcrita, ficando a constituir
o anexo I da presente ata depois de ter sido rubricada por todos os membros do Executivo.----2 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelo Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos,
em processos que decorreram na Secção de Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 9 a
20 de dezembro de 2019, referidos na relação elaborada por aquela Secção, constante do
registo MyDoc nº 13417/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzido. --------------------3 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelo Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos,
em processos de obras e outros que correm seus termos na Secção de Obras e Urbanismo, no
período de 9 a 20 de dezembro de 2019, referidos na relação elaborada por aquela Secção,
constante do registo MyDoc nº 13423/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzido. ----4 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelos Srs. Vereadores Dr. Francisco José de
Matos e Eng.º Nuno Filipe Miranda Henriques de Almeida, em processos que correm seus
termos na Equipa de Águas, Saneamento e Serviços Urbanos, no período de 9 a 20 de
dezembro de 2019, referidos na relação elaborada por aquela Secção, constante do registo
MyDoc nº 13413/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzido. -----------------------------5 - Tomar conhecimento de terem sido emitidas as seguintes licenças no período de 9 a 20 de
dezembro de 2019: Na Secção de Contencioso, Taxas e Licenças, Diversos (Certidões /
Declarações, etc.) (1), Execuções Fiscais (1), Licença de Táxis (1), Taxa Municipal de
Direitos de Passagem (1); Na Secção de Obras e Urbanismo: Licenças de Utilização (4),
Publicidade (1); Na Equipa de Águas, Saneamento e Serviços Urbanos: Licenças de
Cemitério (6) e Travessia/Ocupação Via Pública com Canos (18); Concessão / Renovação de
lugares na Feira (71). ---------------------------------------------------------------------------------------6 – Tomar conhecimento dos seguintes autos de medição de empreitadas: ------------------------OBRA N.º

NOME DA EMPREITADA

EMPREITEIRO

AUTO

VALOR AUTO
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Gumervias Const. Civil e Obras
Públicas, Lda.
Irmãos Almeida Cabrla, Lda.

Auto Med. n.º 16

58.258,08 €

39/2017

Parque Industrial de Pindelo dos Milagres – Parque
Empresarial de S. Pedro do Sul
Parque Urbano das Nogueiras

Auto Med. n.º 16

123.902,65 €

26/2016

ETAR Intermunicipal S. Pedro do Sul e Vouzela

Consórcio Externo “Espina &
Delfin/Factor Ambiente

Auto Med. n.º 32

62.278,40 €

05/2018

7 – Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de
12/12/2019, que autorizou a aquisição, para oferta, de 40 exemplares do livro “Descobrir S.
Pedro do Sul”, pelo valor de 1.200,00€; -----------------------------------------------------------------8 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de
12/12/2019, que deferiu o pedido de alteração na inscrição na CAF/AAAF 2019/2020
constante do registo MyDoc nº 22279 que aqui se dá por integralmente reproduzido; -----------9 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de
06/12/2019, exarado no registo MyDoc nº 12560/19, que autorizou a celebração de acordo
para cedência de terreno com José Correia Pombal, respeitante às parcelas F.27.1.D e F.28.D,
destinado à requalificação da Avenida Santa Luzia (Ex-EN 16), em Várzea, autorizando as
respetivas contrapartidas de cedência de materiais de construção e de mão-de-obra, de acordo
com a quantificação constante daquele registo que aqui se dá por integralmente reproduzido; -10 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado
de 16/12/2019, exarado no registo MyDoc nº 12513/19, que autorizou a celebração de acordo
para cedência de terreno com Augusto da Silva Pinto, respeitante à parcela F.03.1.D,
destinado à requalificação da Avenida Santa Luzia (Ex-EN 16), em Várzea, autorizando as
respetivas contrapartidas de cedência de materiais de construção e de mão-de-obra, de acordo
com a quantificação constante daquele registo que aqui se dá por integralmente reproduzido; -11 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado
de 16/12/2019, exarado no registo MyDoc nº 13063/19, que autorizou a celebração de acordo
para cedência de terreno com Manuel Rodrigues Pereira, destinado à requalificação da
Avenida Santa Luzia (Ex-EN 16), em Várzea, autorizando as respetivas contrapartidas de
cedência de materiais de construção e de mão-de-obra, de acordo com a quantificação
constante daquele registo que aqui se dá por integralmente reproduzido; --------------------------12 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado
de 16/12/2019, que autorizou a realização, no Município, de estágio do IEFP na área de
secretariado e trabalho administrativo;-------------------------------------------------------------------13 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado
de 18/12/2019, que concedeu isenção de pagamento de taxas e apoio logístico ao “GTT.SPS –
Grupo Todo Terreno São Pedro do Sul” para o seu “16º passeio de natal”; ------------------------
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14 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado
de 18/12/2019, que deferiu o pedido de concessão de licença especial de ruído ao “Milagre
Metaleiro – Associação Cultural” para festival a realizar nos dias 28 de 29 de dezembro; ------15 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado
de 18/12/2019, que autorizou o fornecimento e montagem de sistema impermeabilizante na
cobertura dos balneários do pavilhão da Escola Secundária de São Pedro do Sul; ----------------16 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado
de 19/12/2019, que autorizou a aquisição de bens e serviços de alojamento até ao valor de
4.000€, para apoio ao Termas Óquei Clube na realização de torneio internacional de natal em
conjunto com a Associação de Patinagem de Aveiro; -------------------------------------------------17 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado
de 19/12/2019, que concordou com a adesão ao projeto “PIM e a Maravilhosa Maçã –
Alimentação Saudável”, do Jornal do Centro, autorizando as respetivas despesas; ---------------18 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado
de 20/12/2019, que deferiu o pedido de concessão de licença especial de ruído à Comissão de
Finalistas de S. Pedro do Sul, para festa de natal; ------------------------------------------------------19 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado
de 23/12/2019, que concedeu subsídio no valor de 250€ ao Rancho Folclórico “As
Lavradeiras de Negrelos”, para apoio à realização do “V Encontro de Cantares de Janeiras do
Vale do Vouga”. ---------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 581/19 - PROPOSTA DE CÓDIGO DE CONDUTA DOS
MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO: ------------------------------------Analisada a informação do Gabinete Jurídico com o nº 13385 que aqui se dá por
integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta identificada em epígrafe, a qual aqui se dispensa de ser transcrita, depois de ter sido
rubricada por todos os membros do executivo, ficando a constituir o anexo II da presente ata. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
DELIBERAÇÃO N.º 582/19 - PRÉDIO A AMEAÇAR RUIR NA PEDREIRA,
VALADARES - AUTO DE VISTORIA: -------------------------------------------------------------Analisado o processo referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade
concordar com o proposto pela Chefe DPGU, assim ratificando a alteração da composição da
comissão de vistoria e bem assim concordar com as conclusões do auto de vistoria, constante
do registo MyDoc nº 11754 que aqui se dá por integralmente reproduzido, assim
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determinando que, no prazo de 20 dias, os proprietários do prédio em causa procedam à
limpeza do interior da edificação e à vedação de todas das janelas e portas, impedindo assim o
acesso ao interior da habitação, de pessoas e animais. ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 583/19 - PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DE
VALOR EM DÍVIDA, RESPEITANTE A LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO
PÚBLICO COM QUIOSQUE: -------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos a favor (dos Srs. Presidente da
Câmara Municipal e Vereadores Dra. Teresa Cristina Castanheira Almeida Sobrinho e Eng.
Nuno Filipe Miranda Henriques de Almeida) e dois votos contra (dos Srs. Vereadores Dr.
Daniel David Gomes Martins e Dr. José Manuel da Silva Tavares) deferir o pedido referido
em epígrafe, assim autorizando o pagamento da importância em dívida, em quatro prestações
mensais iguais e sucessivas, sendo que a falta de pagamento de uma delas implicará o
vencimento das restantes. ----------------------------------------------------------------------------------Nota: os Srs. Vereadores Dr. Daniel David Gomes Martins e Dr. José Manuel da Silva
Tavares declararam votar contra por considerarem não existir provisão legal para atender ao
solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 584/19 - EXPOSIÇÃO SOBRE MURO EM RISCO DE RUIR
SITO NA RUA DA VINHA - RIO DE MEL, FREGUESIA DE PINDELO DOS
MILAGRES - AUTO DE VISTORIA:----------------------------------------------------------------Analisado o processo referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade
concordar com as conclusões do auto de vistoria, constante do registo MyDoc nº 3933 que
aqui se dá por integralmente reproduzido, assim determinando que o proprietário do muro seja
notificado para retirar as pedras e terra que caíram sobre a via pública, consolidando o talude
resultante ou reconstruindo o muro anteriormente existente. -----------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 585/19 - PEDIDO DE COLABORAÇÃO EM ESTUDO
CIENTÍFICO NA ÁREA DOS PEDIDOS DE PARECER SOBRE OPERAÇÕES
URBANÍSTICAS EM RAZÃO DA LOCALIZAÇÃO: -------------------------------------------Analisado o pedido referido em epígrafe, constante do registo MyDoc nº 21817/2019, a
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atender o solicitado, desde que que tal não
acarrete custos para o Município. -------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 586/19 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS,
APRESENTADO PELA RANCHO DA FREGUESIA DE SERRAZES: ---------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade conceder ao Rancho da Freguesia de
Serrazes Cultura e Recreio, isenção de pagamento das taxas que forem devidas pelas obras de
reabilitação do seu edifício-sede. -------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS
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DELIBERAÇÃO N.º 587/19 - "SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM
FERMONTELOS E FIGUEIREDO DE ALVA" - TRABALHOS A MENOS: -------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto pela Divisão de
Obras Municipais, na sua informação nº 12850/2019, assim aprovando os trabalhos a menos
na empreitada em referência, no valor de 28.431,75€ (Vinte e oito mil quatrocentos e trinta e
um euros e setenta e cinco cêntimos). --------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 588/19 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA EMPREITADA
PARQUE INDUSTRIAL DE PINDELO DOS MILAGRES - PARQUE
EMPRESARIAL DE SÃO PEDRO DO SUL: ------------------------------------------------------Analisado o pedido para o efeito referido em epígrafe, bem como o parecer da fiscalização
contratada para a empreitada em causa, constantes do registo MyDoc nº 13461/2019 que aqui
se dá por integralmente reproduzido, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três
votos a favor (dos Srs. Presidente da Câmara Municipal e Vereadores Dra. Teresa Cristina
Castanheira Almeida Sobrinho e Eng. Nuno Filipe Miranda Henriques de Almeida) e dois
votos contra (dos Srs. Vereadores Dr. Daniel David Gomes Martins e Dr. José Manuel da
Silva Tavares), deferir a prorrogação de prazo por 90 dias, devendo o empreiteiro ser alertado
pra a necessidade da data de conclusão, prevista para 30 de março de 2020, não ser
ultrapassada. -------------------------------------------------------------------------------------------------EQUIPA DE ÁGUAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
DELIBERAÇÃO N.º 589/19 - PEDIDO DE RESERVA DE SEPULTURA NO
CEMITÉRIO DA CIDADE - PROCESSO Nº 2019/300.50.201/710: ---------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe,
constante do registo MyDoc nº 22378/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzido. ----DELIBERAÇÃO N.º 590/19 - PEDIDO DE RESERVA DE SEPULTURA NO
CEMITÉRIO DA CIDADE - PROCESSO Nº 2019/300.50.201/713: ---------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe,
constante do registo MyDoc nº 22753/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzido. ----DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL
DELIBERAÇÃO N.º 591/19 - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS PARA
2020, DESTINADOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL: -------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Gabinete de
Ação Social e Solidariedade, constante do registo MyDoc nº 12256/2019, assim autorizando a
aquisição para a Biblioteca Municipal dos jornais e revistas nela identificados, a saber os
seguintes: Jornais: Público; A Bola; Expresso. Revistas: Visão; Caras; Saúde e bem-estar;
Visão júnior; Saber viver; Teleculinária; Casas de Portugal; Volta ao mundo e Exame
informática. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO N.º 592/19 - PROPOSTA DE OFERTA DE LIVROS PARA A
BIBLIOTECA DA ESCOLA DE VILA MAIOR: --------------------------------------------------Na sequência da deliberação já tomada sobre esta matéria em 26/09/2019 e analisada a nova
exposição apresentada pelo munícipe, constante do registo MyDoc Nº 22462 que aqui se dá
por integralmente reproduzido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com o parecer técnico já emitido sobre este assunto, aceitando a doação dos livros que
possuam carácter infantojuvenil, devolvendo ao munícipe todos os restantes. --------------------DELIBERAÇÃO N.º 593/19 - OFERTA DE LIVRO "DESPORTO NA CIDADE",
PELO MUNICÍPIO DO SEIXAL:---------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação do livro referido em
epígrafe, remetido a coberto da comunicação registada sob o nº 22575 que aqui se dá por
integralmente reproduzido. --------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 594/19 - CEDÊNCIA DE MONOGRAFIAS À BIBLIOTECA DO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO PEDRO DO SUL: --------------------------------Analisado o pedido do Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto pela Biblioteca Municipal, assim
cedendo, a título de oferta, as seguintes publicações: “Contos de fogueira e luar“; “Conhecer o
património de São Pedro do Sul“; “Termas de São Pedro do Sul“; “A freguesia de Figueiredo
de Alva“ e “Carta gastronómica da região de Lafões“. ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 595/19 - DOAÇÃO DE MONOGRAFIAS À BIBLIOTECA
MUNICIPAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação dos livros referidos em
epígrafe, identificados na informação da Biblioteca Municipal registada sob o nº 22575 que
aqui se dá por integralmente reproduzida. ---------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 596/19 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO
CINETEATRO JAIME GRALHEIRO, APRESENTADO PELO IEFP - INSTITUTO
DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.: ----------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de cedência das instalações
do Cineteatro Jaime Gralheiro apresentado pelo IEFP, destinado à realização de sessões de
esclarecimento, a realizar entre as 09h30m e as 12h00m, nas seguintes datas do próximo ano:
janeiro: 8 e 28; fevereiro: 12 e 25; março: 11 e 25; abril: 8 e 28; maio: 13 e 26; junho: 3 e 23;
julho: 8 e 28; agosto: 12 e 25; setembro: 9 e 22; outubro: 14 e 20; novembro: 11 e 24;
dezembro: 9 e 22. -------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 597/19 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DO GABINETE DE
PSICOLOGIA DO MUNICÍPIO: ----------------------------------------------------------------------
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Analisada a proposta apresentada pelo Gabinete de Ação Social e Solidariedade com o nº
13343, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, aprovar a proposta identificada em epígrafe, a qual aqui se dispensa de ser
transcrita, depois de ter sido rubricada por todos os membros do executivo, ficando a
constituir o anexo III da presente ata, devendo assim ser efetuado o respetivo inquérito
público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 598/19 - FÉRIAS A BRINCAR - NATAL 2019 - PROCESSO Nº
2019/650.10.10/568:----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer emitido pelo
Gabinete de Ação Social e Solidariedade, constante do registo MyDoc nº 13389/2019 que
aqui se dá por integralmente reproduzido, assim determinando que os apoios aprovados pela
deliberação nº 414/19, de 22 de agosto, sejam extensíveis ao programa “Férias a Brincar” em
todos os períodos do ano letivo em curso, para os quais a criança se inscreva. --------------------DELIBERAÇÃO N.º 599/19 - FÉRIAS A BRINCAR - NATAL 2019 - PROCESSO Nº
2019/650.10.10/569:----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer emitido pelo
Gabinete de Ação Social e Solidariedade, constante do registo MyDoc nº 13369/2019 que
aqui se dá por integralmente reproduzido, assim determinando que os apoios aprovados pela
deliberação de 31 de outubro, sejam extensíveis ao programa “Férias do natal”, suportando a
encarregada de educação apenas o pagamento do seguro. --------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 09h50m, nada mais
havendo a tratar, deu-se a presente reunião por encerrada, dela para tudo constar, se lavrando
a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal Vítor Manuel de
Almeida Figueiredo e por mim, António Miguel Perdigoto Girão, Técnico Superior. ------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

O TÉCNICO SUPERIOR,

