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ACTA DA REUNIÃO NÚMERO 21/15 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 

 

 

 

---------Aos vinte dias de outubro de dois mil e quinze, realizou-se uma reunião da 

Câmara Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE FONSECA, e com a 

presença dos Srs. Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA,  

ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA,  LUIS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA,  

JOAO CARLOS GOMES CLEMENTE,  EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS.------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, SILVIA LARANJEIRA MARTINS.--------------- 

---------Eram nove horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------FALTAS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pela Sr.ª Vereadora 

MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO.-------------------------------------------------------------- 

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

---------INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. PRESIDENTE E SRS. 

VEREADORES, ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL------------------------------------------- 

---------Iniciando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente informou que na 

sua deslocação a Meaux e Lille, em França, para Participação na Missão de Estudo  

no âmbito do Programa Capacitar, que teve lugar nos dias 13, 14 e 15 de outubro 

último, cuja missão se enquadrava no estudo das estratégias locais de 

desenvolvimento económico, participou em diversas iniciativas de nível empresarial, 

nomeadamente com empresários portugueses que se encontram instalados, e com 

sucesso, naquele país tendo contactado, também com a Associação Industrial Luso-

Francesa que desempenha um trabalho relevante no desenvolvimento das relações 

empresariais entre os dois povos. Informou, também, o Sr. Presidente das boas 

oportunidade de negócio que se perspetivam para os portugueses naquele país e 

lembrou que, depois dos Ingleses são os Franceses que mais visitam Portugal, 

constatando-se uma ampla possibilidade de negócio que se pode implementar entre 

ambos os países.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Referindo-se à visita de estrangeiros a Portugal, o Sr. Vereador Miguel Oliveira 

manifestou o seu agrado pela apetência que os estrangeiros com algum poder de 

compra têm por Portugal, que mais se tem acentuado nos últimos anos e disse que, 
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em sua opinião, se deveria apostar no desenvolvimento do setor da saúde direcionada 

para esse tipo de turistas, que geraria riqueza para o pais, e Portugal tem excelentes 

condições e infraestruturas para isso.------------------------------------------------------------------ 

----------A finalizar este ponto da Ordem de Trabalhos, na sequência de intervenção do 

Sr. Vereador Edson Santos, os membros do executivo congratularam-se com os bons 

resultados obtidos pelos atletas da Bairrada que, nas diversas modalidades 

desportivas, se destacaram. ----------------------------------------------------------------------------- 

----------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO-------------------------------------------------------------------- 

----------APROVAÇÃO--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar ata da última 

reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------OBRAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------------- 

---------RECEÇÃO DEFINITIVA OBRA --------------------------------------------------------------- 

---------PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENOS ARRUAMENTOS - PAVIMENTAÇÃO DA 

TRAVESSA DA TAPADA VELHA, EM S. MARTINHO-AGUADA DE CIMA (PROPOSTA 

563/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Tendo sido vistoriada a totalidade da obra de Pavimentação de Pequenos 

Arruamentos – Pavimentação da Travessa da Tapada Velha, em S. Martinho – 

Aguada de Cima e verificando-se que a mesma se encontra concluída e na devida 

ordem, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, 

indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se possa responsabilizar a firma 

adjudicatária, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber, definitivamente, a 

referida obra e proceder à restituição de todos os depósitos de garantia, garantias 

bancárias ou quantias retidas como caução e diligenciar a extinção de outras cauções 

eventualmente existente;--------------------------------------------------------------------------------- 

----------RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS ------------------------------ 

----------CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LINHA DE ALTA TENSÃO E POSTO DE 

CORTE (60kV) – PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO (PROPOSTA 564/15) ------ 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do 

Sr. Vice-Presidente, datado de 08 de outubro último, através do qual aprovou os 

esclarecimentos prestados nos termos do n.º 2 artigo 50.º do Código dos Contratos 

Públicos, referentes ao procedimento de Conceção e Construção da Linha de Alta 

Tensão e Posto de Corte (60kv) – Parque Empresarial do Casarão, de acordo com a 

ata n.º 01 que se encontra em anexo à presente proposta. ------------------------------------ 

----------PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS ---------------- 
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--------- CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LINHA DE ALTA TENSÃO E POSTO DE 

CORTE (60kV) – PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO (PROPOSTA 565/15) ----- 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. 

Vice-Presidente, datado de 09 do corrente mês de outubro, através do qual indeferiu o 

pedido de prorrogação do prazo de entrega das propostas, referente ao procedimento 

de Conceção e Construção da Linha de Alta Tensão e Posto de Corte (60kv) – Parque 

Empresarial do Casarão, de acordo com os fundamentos expostos na ata n.º 02 do 

respetivo júri, anexa à presente proposta.------------------------------------- 

----------REVISÃO DE PREÇOS ------------------------------------------------------------------------ 

----------PAVIMENTAÇÕES E REPAVIMENTAÇÕES DE RUAS DO CONCELHO - 

REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTOS COM DEFICIENTES CONDIÇÕES DE 

ADERÊNCIA-AGUADA DE CIMA, VALONGO DO VOUGA, PRÉSTIMO E 

CASTANHEIRA DO VOUGA (PROPOSTA 567/15) ---------------------------------------------- 

-----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de 

revisão de preços n.º 1 - Provisório respeitante à empreitada de Pavimentações e 

Repavimentações das Ruas do Concelho – Regularização de Pavimentos com 

Deficientes Condições de Aderência – Aguada de Cima, Valongo do Vouga, Préstimo 

e Castanheira do Vouga processada nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

6/2004, de 6 de janeiro, no valor de 197,25 € ao qual será adicionado o IVA.------------- 

-----------ASSOCIAÇÕES DIVERSAS ---------------------------------------------------------------- 

----------PROJETO PREVENÇÃO RODOVIÁRIA --------------------------------------------------  

----------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE 

MOURISCA DO VOUGA "OS PIONEIROS" (PROPOSTA 560/15);-------------------------- 

-----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. 

Vereador Miguel Oliveira, aprovar o protocolo que foi presente, a celebrar com vista 

ao estabelecimento de uma parceria entre o Município e a Associação de Pais da 

Mourisca do Vouga “Os Pioneiros”, para o desenvolvimento do “Projeto Prevenção 

Rodoviária”, o qual implica o pagamento do valor global de 13.115,00€ (treze mil, 

cento e quinze euros), sendo que no presente ano civil a verba a despender é de 

7.866,67€, conforme documento que foi presente, anexo à proposta em apreço.-------- 

----------Mais foi deliberado, em conformidade com o artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro, republicada em anexo à Lei n.º 22/2015 de 17 de março, submeter esta 

resolução à autorização prévia da Assembleia Municipal.--------------------------------------- 

----------ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS -------------------------------------------------- 

----------ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE VALE DOMINGOS (PROPOSTA 
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568/15);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador João Clemente, datado de 02 do corrente mês de 

outubro, através do qual isentou a Associação Cultural Recreativa de Vale Domingos, 

do pagamento das taxas referentes à licença especial de ruído para o evento 

“Konserto no Park”, levado a efeito nos dias 2 e 3 de outubro, em Vale Domingos. ----- 

-----------CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ------------------------------------------------------- 

----------"CAMINHO DE FÁTIMA" (PROPOSTA 570/15);----------------------------------------- 

--------- A seguir, foi presente uma proposta da constituição de uma Associação, na 

sequência das diligências que têm vindo a ser feitas, nomeadamente um estudo de 

itinerários alternativos aos principais traçados rodoviários que todos os anos os 

peregrinos percorrem até ao Santuário de Fátima, no percurso Gaia – Fátima, para 

incremento da segurança e melhoria das condições de fruição turística e cultural, 

melhoria das condições em que a viagem é feita, afastando os peregrinos das 

estradas e itinerários nacionais com grande movimentação de trânsito automóvel. ----- 

----------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 

vista o interesse da iniciativa, submeter a proposta de constituição da Associação 

“Caminhos de Fátima” à Assembleia Municipal para aprovação, acompanhada do 

projeto dos respetivos Estatutos que, também, deverão ser aprovados pela 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Mais foi deliberado, aprovar a delegação de poderes no Presidente da 

Câmara Municipal de Pombal, que é quem tem vindo a liderar o processo, para 

proceder à remessa dos estatutos para o Tribunal de Contas para obtenção do 

necessário visto prévio.----------------------------------------------------------------------------------- 

----------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ----------------------------------------------------- 

----------PARECER PRÉVIO VINCULATIVO - ------------------------------------------------------ 

----------Analisados cada um dos processos que foram presentes e se arquivam na 

Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou aprovar as 

propostas que a seguir se transcrevem, parcialmente, e conceder parecer prévio 

vinculativo para as diversas contratações:----------------------------------------------------------- 

----------MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE DOS EQUIPAMENTOS DE 

GESTÃO DE ASSIDUIDADE E BILHÉTICA NOS EDIFICIOS MUNICIPAIS 

(PROPOSTA 566/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------”De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 
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de dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei 75/2014 

de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor ao 

Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e autorize, em conformidade 

com o previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e para os 

efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, a contratação da 

prestação de serviços, nos termos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço de manutenção de 

hardware/ software dos equipamentos de gestão de assiduidade e bilhética nos 

edifícios municipais, mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de 

acordo com o regime previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do CCP”. --------------- 

-----------Esta deliberação foi tomada por maioria com a abstenção do Sr. Vereador 

Miguel Oliveira.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------SERVIÇOS DE CONSULTADORIA DE OTIMIZAÇÃO DO IVA NO 

MUNICIPIO DE ÁGUEDA, NOS ANOS 2013 A 2017 (PROPOSTA 572/15).-------------- 

-----------”De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei 75/2014 

de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor ao 

Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e autorize, em conformidade 

com o previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e para os 

efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, a contratação da 

prestação de serviços, nos termos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço de consultadoria de 

otimização do IVA nos anos 2013, a 2017 mediante aplicação de procedimento, por 

Concurso Público sem Publicidade Internacional, de acordo com o previsto na alínea 

b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP.”--------------------------------------------------------------------- 

----------- Esta deliberação foi tomada por unanimidade.----------------------------------------- 

------------MINUTA DE CONTRATO -------------------------------------------------------------------- 

-----------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

ACESSO DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO À REDE VIÁRIA 

FUNDAMENTAL (PROPOSTA 580/15);-------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do 

Sr. Vice-Presidente, datado de 14 do corrente mês de outubro, através do qual 

procedeu à aprovação da minuta do contrato de Prestação de Serviços para a 

Elaboração de Projeto de Acesso do Parque Empresarial do Casarão à Rede Viária 
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Fundamental.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------ABERTURA DE CONCURSO - ------------------------------------------------------------ 

------------FORNECIMENTO CONTINUO DE BETÃO BETUMINOSO A FRIO, EM 

TONELADAS, NA GRANULOMETRIA DE 5/12MM, COM INERTES GRANITICOS A 

TAXA DE 12 VM3 DE EMULSAO (PROPOSTA 569/15); --------------------------------------- 

-----------Analisado o processo que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

em cumprimento do artigo 18º do D.L. 197/99 de 8 de junho, e para os efeitos previstos 

no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual, proceder à 

abertura de Concurso Público sem Publicidade Internacional para Fornecimento 

Continuo de Betão Betuminoso a Frio, em toneladas, na Granulometria de 5/12mm, 

com inertes graníticos à taxa de 12 VM3 de emulsão.-------------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, aprovar o Programa de Concurso e o Caderno de 

Encargos respetivos e, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 109.º e o 

nº 2 do artigo 69º do Código dos Contratos Públicos, propõe-se a delegação no Júri 

de todas as competências necessárias à gestão do procedimento, designadamente:--- 

- Prestar esclarecimentos e proceder à retificação de erros ou omissões das peças do 

procedimento (artigo 50.º);------------------------------------------------------------------------------- 

- Pronunciar -se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados (artigo 

61.º);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Prorrogar o prazo fixado para apresentação das propostas (artigo 64.º);------------------ 

- Classificação de documentos das propostas (artigo 66º);-------------------------------------- 

------------BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR------------------------------ 

-----------FIXAÇÃO DE NÚMERO PARA O ANO LETIVO 2015/2016 (PROPOSTA 

573/15);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do nº 1 do 

Artigo 67.º/E1 do Código Regulamentar, que o número de Bolsas de Estudo a atribuir 

no ano letivo 2015/2016 será de seis.----------------------------------------------------------------- 

-----------OBRAS PARTICULARES-------------------------------------------------------------------- 

-----------NÃO DOTAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO -------------------------- 

----------A PROGRESSIVA-LUIS A.M.TEIXEIRA SERRALHARIA, LDA (PROPOSTA 

571/15);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A requerimento da empresa A PROGRESSIVA-LUIS A.M.TEIXEIRA 

SERRALHARIA, LDA, com sede na Rua da Carvalhosa, na Freguesia de Valongo do 

Vouga, que apresentou projeto de arquitetura para construção de um pavilhão 

destinada a armazém / indústria do tipo 3, a edificar num terreno sito nas Barrosinhas, 

21/15,1 2015-10-14



 7 

na União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aceitar a dispensa total da dotação de estacionamento público, (1 

lugar de estacionamento de veículo ligeiro público) tendo em conta que se verifica a 

condição disposta na alínea c) do ponto nº 3 do artigo 66.º do regulamento do Plano 

Diretor Municipal ficando a empresa com a obrigatoriedade do pagamento da 

compensação em numerário, no valor de 57,54€. ------------------------------------------------------ 

----------FUNDIVEN - FUNDAÇÃO VENEZUELA, LDA (PROPOSTA 577/15);------------- 

----------A seguir foi deliberado, por unanimidade, dispensar, na totalidade, a  

FUNDIVEN - FUNDAÇÃO DA VENUZUELA, SA (Proc.º nº.483/91) com sede na EN1, 

no Lugar de Vale do Grou, na Freguesia de Aguada de Cima, da dotação de 

estacionamento público, (2 lugares de estacionamento de veículos ligeiros públicos) 

relativamente ao pedido de ampliação de indústria, no referido Lugar de Vale do Grou, 

na Freguesia de Aguada de Cima, total tendo em conta que se verifica a condição 

disposta na alínea c) do ponto nº 3 do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal e permitir a opção do pagamento da compensação em numerário, no valor 

de 182,21€.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE --------------------------------------------------------- 

--------- PEDRO NUNO QUEIRÓS BRENHA (PROPOSTA 574/15) -------------------------- 

---------Seguidamente, verifica-se que, por despacho de 24 de julho último, foi 

declarada a intenção da caducidade do projeto de arquitetura Pedro Nuno Queirós 

Brenha, com vista à construção de muros confinantes, a erigir em Vale da Casa, em 

Segadães, na União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, em 

virtude do requerente ainda não ter solicitado o alvará de licença de construção, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atendendo a que até à presente data não foi 

apresentado, pelo requerente, qualquer argumento que pudesse ter alterado o 

referido despacho, de acordo com o mencionado no nº 1, do artº.71º. do Decreto-Lei 

555/99, de 16 de dezembro e republicado pelo Decreto - Lei nº.136/14, de 9 de 

setembro, declarar a caducidade do processo em causa.--------------------------------------- 

----------ARTUR EVANGELHO PEPINO (PROCESSO 575/15);-------------------------------- 

----------Verificando -se que, por despacho de 09 de outubro de 2014, foi declarada a 

intenção da caducidade do licenciamento solicitado por Artur Evangelho Pepino para 

construção de habitação, garagem e arrumos para alfaias agrícolas, a levar a efeito 

num terreno sito em Vale da Estrada, em Fermentelos, por o requerente ainda não ter 

dado início à construção cujo alvará de licença foi levantado em 30 de setembro de 

2012, e verificando-se que até à presente data não foi apresentado, pelo requerente, 
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qualquer argumento que pudesse ter alterado o referido despacho, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, de acordo com o mencionado no nº3, alínea a), do 

artº.71º. do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro alterado e republicado pelo 

Decreto - Lei nº.136/14, de 9 de setembro, declarar a caducidade do processo em 

causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE ----------------------------------- 

--------- PEDRO MIGUEL FIGUEIREDO TEIXEIRA (PROPOSTA 576/15);------------------ 

---------Na continuação dos trabalhos, por se verificar que Pedro Miguel Figueiredo 

Teixeira residente na Rua do Portinho, em Paredes, na União de Freguesias de 

Águeda e Borralha, apresentou em 22 de março de 2012, os projetos de 

especialidades com vista ao licenciamento da construção de habitação, a erigir num 

terreno sito no referido Lugar de Paredes (Procº. nº. 173/11), e até à presente data 

não levantou o alvará de licença de construção, o que deveria ter acontecido no prazo 

de um ano, a contar da data da notificação do ato de licenciamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, de acordo com o mencionado no nº 5, do artº.71º. do 

Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro alterado e republicado pelo Decreto - Lei 

nº.136/14, de 9 de setembro, declarar a intenção de caducidade do processo em 

causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PATRIMÓNIO ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------CEDÊNCIA DA SALA 4, SITA NO 2º PISO DO EDIFÍCIO DO MERCADO 

MUNICIPAL, EM ÁGUEDA, BEM COMO APOIO AO NÍVEL DE RECURSOS 

TÉCNICOS E LOGÍSTICOS À UNIÃO CONCELHIA DAS INSTITUIÇÕES 

PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ÁGUEDA (PROPOSTA 578/15);-

- 

----------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, face 

a dúvidas suscitadas, retirar este assunto e agendá-lo para próxima reunião.------------- 

-----------PRÉMIOS CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA---------------------------------------- 

----------MELHOR ALUNO DO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE AGUADA DE CIMA, 

RESPEITANTE AO ANO LETIVO 2014/2015 (PROPOSTA 579/15);------------------------- 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o Artigo 

5º/G2, ponto 3, do referido Código Regulamentar de Águeda, atribuir o prémio de 

melhor aluno do ensino básico (3º ciclo) do ano letivo 2014/2015 da EB de Aguada de 

Cima, no valor de 250,00€, ao melhor aluno do ensino básico daquele 

estabelecimento de ensino, Ana Catarina dos Santos Almeida.-------------------------------- 

----------DESPESAS---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS (PROPOSTA 581/15);------ 

---------Analisada a proposta apresentada, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

dadas as dúvidas suscitadas, retirar este assunto.------------------------------------------------ 

---------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA --------------------------------------------------------------- 

--------Tendo-se verificado a sua necessidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

marcar uma reunião extraordinária para o próximo dia 30, pelas catorze horas e trinta 

minutos, considerando-se todos os membros do Executivo convocados para essa 

reunião, dispensando qualquer outra forma de convocação.----------------------------------- 

----------INTERVENÇÃO DE PÚBLICO -------------------------------------------------------------- 

---------Neste ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Jorge Mendes que colocou 

uma questão relacionada com a cedência de terreno, em contrapartida da construção 

de um muro pela Câmara Municipal que, até agora ainda não foi feito. --------------------- 

---------O Sr. Presidente informou que não tem conhecimento de qualquer 

compromisso, que permita fazer esse muro.-------------------------------------------------------- 

---------O mesmo munícipe informou que está com dificuldades para identificar os 

marcos de terrenos que tem no campo, na sequência de entulho que lá foi colocado, 

retirado das obras que foram levadas a efeito na Escola.--------------------------------------- 

----------O Sr. Presidente esclareceu do munícipe referindo que os caminhos vicinais 

são da competência da Junta de Freguesia.-------------------------------------------------------- 

---------Eram onze horas quando o Sr. Presidente declarou a reunião encerrada, da 

qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Sílvia Laranjeira Martins, redigi e 

subscrevo juntamente com o Sr. Presidente.--------------------------------------------------------- 
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