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N.º 18 –  Reunião  Ordinária da Câmara 

Municipal de Montalegre, realizada no 

dia 15 Setembro de 2003. 

 

No dia quinze de Setembro de dois mil e três, nesta Vila de Montalegre, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal  de 

Montalegre, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes 

Rodrigues, e com as presenças dos Vereadores,  Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, 

Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves, Sr. Abel Rodrigues Afonso, Sr. Dr. Nuno Alves 

Pereira, Sra. Dra. Guilhermina Maria Rodrigues da Costa e  Sr. Albino  de  Morais Fidalgo, e 

comigo, Nuno Vaz Ribeiro, Director de Departamento  de  Administração  e  Finanças.  _____ 

Pelo Presidente, quando eram quinze horas e quarenta minutos,  foi declarada aberta a 

reunião, iniciando-se, a mesma, de acordo com a ordem do dia elaborada, datada, assinada 

e expedida no dia onze de Setembro do ano em curso. ______________________________ 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
1 – DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIA DOS DECRETOS-LEIS N.ºS 10/2003 E 11/2003, AMBOS DE 13 DE MAIO, QUE 

APROVARAM, RESPECTIVAMENTE, O REGIME DE CRIAÇÃO, O QUADRO DE ATRIBUIÇÕES E DAS ÁREAS 

METROPOLITANAS E DO MODO DE FUNCIONAMENTO DOS SEUS ÓRGÃOS, BEM COMO AS RESPECTIVAS 

COMPETÊNCIAS, E O REGIME DE CRIAÇÃO, O QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DAS COMUNIDADES 

INTERMUNICIPAIS DE DIREITO PÚBLICO E O MODO DE FUNCIONAMENTO DOS SEUS ÓRGÃOS, BEM COMO 

AS RESPECTIVAS COMPETÊNCIAS.   _________________________________________________ 

O Senhor Presidente da Câmara fez distribuir pelos presentes cópia dos diplomas  referidos 

em epígrafe, por forma a que futuramente o órgão executivo possa, dada a acuidade e 

importância da disciplina normativa contida nos mesmo e os efeitos dela decorrentes, tomar 

posição quanto ao modelo de organização administrativa que o município de Montalegre 

pretende integrar - comunidade urbana ou comunidade intermunicipal de fins gerais. ______ 

Prestou ainda algumas informações sobre os aludidos diplomas legais, bem como  informou 

os presentes que essa temática está a ser objecto de análise  e discussão  no seio da 

Associação de Municípios do Alto Tâmega (AMAT), porquanto esta associação dispõe de um 

ano, a contar da entrada em vigor da referida legislação,  para se conformar com a mesma._  

2 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO SOLICITADO PELO SENHOR VEREADOR, ENG. ADELINO AUGUSTO DOS 

SANTOS BERNARDO, RELATIVO AO DESTINO FINAL DADO À MATÉRIA ORGÂNICA E OUTROS RESÍDUOS 

RESULTANTES DA LIMPEZA DOS TANQUES DA ETAR DE MONTALEGRE.  _____________________________  

O Senhor  Vereador, Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo solicitou ao Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues,  informação sobre o destino 

final dado à matéria orgânica e outros materiais resultantes da limpeza dos tanques da 

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), de Montalegre, mas muito 

particularmente no que concerne à ultima limpeza efectuada pelos serviços municipais. ____ 
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O Senhor Presidente da Câmara, em resposta, disse que o destino final habitualmente dado 

ao produto resultante das limpezas realizadas na aludida ETAR era a lixeira municipal. No 

entanto,  que diz respeito à ultima limpeza, as lamas foram para o contentor. ____________ 

I 

ACTAS 
 
Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Montalegre, realizada no dia 

um de Setembro de dois mil e três. ______________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, depois de ter dispensado a sua leitura, com fundamento 

em ter sido distribuída conjuntamente com a ordem do dia  da presente  reunião, deliberou,  

por maioria, com a abstenção do Vereador,  Sr. Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, 

em virtude de ter estado ausente dessa reunião, aprovar a referida acta.  _______________ 

II 
INTERVENÇÃO SÓCIO-CULTURAL E DESPORTIVA 

 
1 –  ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – FORNECIMENTO DE MANUAIS ESCOLARES A ALUNOS DO 1.º CEB 

PERTENCENTES A AGREGADOS FAMILIARES ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDOS. / PROPOSTA 

ELABORADA PELA CHEFE DA DIVISÃO SÓCIO-CULTURAL, DRA. MARIA IRENE ESTEVES ALVES,   DATADA DE 

9 DE SETEMBRO DE 2003.  ________________________________________________________________ 

Foi presente,  para  deliberação do executivo municipal, a proposta identificada em epígrafe,  

- documento  cujo  teor se dá aqui por integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais e se 

anexa à presente acta sob a forma de doc.  n.º 1, a fim de ser arquivado no maço de documentos 

relativo a esta reunião -.   _______________________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aludida proposta, 

bem como os custos dela resultantes, estimados em € 1.209,92 (mil duzentos e nove euros 

e noventa e dois cêntimos). ___________________________________________________ 

Proceda-se de acordo com a mesma. ____________________________________________ 

À DSC para operacionalizar esta deliberação. ______________________________________  

III 
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

 
1 –  PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTALEGRE.   _________________________________________ 

Foi presente,  para  deliberação do executivo municipal, o protocolo de colaboração 

identificado em epígrafe,  - documento  cujo  teor se dá aqui por integralmente reproduzido para 

todos  os efeitos legais e se que anexa à presente acta sob a forma de doc.  n.º 2, a fim de ser 

arquivado no maço de documentos relativo à presente reunião -.  ___________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aludido protocolo de 

colaboração, ratificando igualmente a sua outorga, bem como autorizar que os encargos dele 

resultantes, no montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), sejam suportados pelo 

orçamento municipal.  ________________________________________________________ 

Aos Serviços de Contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental, 

procederem à adequada cabimentação dos encargos resultantes desta deliberação. _______ 

Notifique a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montalegre do teor integral 

da presente deliberação. ______________________________________________________ 
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IV 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

1 - PLANEAMENTO 

2 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO / URBANIZAÇÃO 

3 – OBRAS PARTICULARES 

3.1 - LISTAGEM DOS  DESPACHOS  PRATICADOS PELO VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO, SR. DR. 

NUNO ALVES PEREIRA, NO USO DE COMPETÊNCIAS SUBDELEGADAS, NA ÁREA DO URBANISMO, DATADA DE 

10 DE SETEMBRO DE 2003. _______________________________________________________ 

Foi presente,  para  conhecimento  do  executivo municipal, a listagem identificada em 

epígrafe - documento  cujo  teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos  os efeitos legais 

e que se anexa à presente acta sob a forma de doc.  n.º 3, a fim de ser arquivado junto do respectivo 

maço de documentos. __________________________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da referida listagem de 

despachos. _________________________________________________________________                                

3.2 – PEDIDO DE CERTIDÃO DE “VIABILIDADE” DE LICENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO TURÍSTICO 

(CAMPO DE GOLFE, HOTEL DE QUATRO ESTRELAS E ZONA DE LAZER) A LEVAR A EFEITO NO LUGAR DA 

CORTE DA LEBRE, ALDEIA NOVA, MONTALEGRE / PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA N.º 34/03 – EM 

NOME DE ROSA LAR, IMOBILIÁRIA, S.A. / INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DA DIVISÃO DE 

URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS, ENG. JAIME LEGE VALDEGAS, DATADA DE 18 DE AGOSTO DE 2003.  __ 

Foi presente,  para  deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto 

mencionado em epígrafe, uma informação técnica subscrita pelo Chefe da Divisão de 

Urbanismo e Serviços Urbanos, Eng. Jaime Lage Valdegas, com data de 18 de Agosto do ano 

em curso, - documento  cujo  teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos  os efeitos 

legais e que se arquiva no maço de documentos relativos à presente acta, sob a forma de doc. n.º 4 -. _ 

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO ALVES PEREIRA,  DATADO DE 10 DE 

SETEMBRO DE 2003: “ À reunião de Câmara para deliberação.” _________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  deferir o pedido de certidão 

requerida pela firma Rosa Lar, Imobiliária, S.A., nos termos e com os fundamentos 

constantes da informação técnica retro mencionada. ________________________________ 

Notifique-se a interessada do teor da presente deliberação.  __________________________ 

4 - SERVIÇOS URBANOS 

V 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

1 - URBANIZAÇÃO 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3 - HIGIENE PÚBLICA 

4 – CEMITÉRIOS 

5 - COMUNICAÇOES E TRANSPORTES 

5.1 – CAMINHO DE LADRUGÃES A REIGOSO E CAMINHO DE REIGOSO A SACUZELO – PROJECTO – 

ABERTURA DE CONCURSO.  _______________________________________________________ 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, tomou a palavra para 

fazer a apresentação do projecto relativo aos caminhos municipais de Ladrugães a Reigoso e 
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de Reigoso a Sacuzelo, bem como para propor que a respectiva obra fosse colocada a 

concurso público. ____________________________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  aprovar os projectos relativos 

aos caminhos municipais de Ladrugães a Reigoso e de Reigoso a Sacuzelo, bem como 

autorizar a abertura do respectivo concurso público, aprovando, para o efeito, o respectivo 

processo de concurso (programa de concurso, caderno de encargos e minuta de aviso de 

abertura).  _________________________________________________________________ 

Ao Departamento Técnico para operacionalizar a presente decisão.  ____________________ 

6 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

7 - CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

7.1 – ECOMUSEU DO BARROSO – NÚCLEO CENTRAL – APROVAÇÃO DO PROJECTO E ABERTURA DE 

CONCURSO.  _________________________________________________________________ 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, tomou a palavra para 

fazer a apresentação do projecto de arquitectura relativo ao Ecomuseu do Barroso – núcleo 

central -, bem como para propor que a respectiva obra fosse colocada a concurso público. __ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  aprovar o projecto de 

arquitectura relativo à obra municipal designada por “Ecomuseu do Barros – Núcleo Central”, 

bem como autorizar a abertura do respectivo concurso público, aprovando, para o efeito, o 

respectivo processo de concurso (programa de concurso, caderno de encargos e minuta de 

aviso de abertura). __________________________________________________________ 

Ao Departamento Técnico para operacionalizar a presente decisão.  ____________________ 

8 - SEGURANÇA PÚBLICA 

9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

10 - ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

10.1 – PARQUE DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE MONTALEGRE - TRESPASSE DE EMPREITADA. ___________ 

Foram presentes,  para conhecimento do executivo municipal, relativamente ao assunto 

mencionado em epígrafe, dois faxes recebidos na autarquia, ambos com data de 11 de 

Setembro em curso, um remetido pela firma Ferseque – Sociedade de Construções e 

Comércio, S.A., empresa adjudicatária da empreitada designada por “Parque de Exposições e 

Feiras de Montalegre”, o outro pela empresa URBANOP – Urbanizações e Obras Públicas, 

Lda.,  - documentos  cujo  teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos  os efeitos legais e 

que se arquivam, no maço de documentos relativos à presente acta, sob a forma de doc. n.º 9. ______ 

O Senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para prestar algumas informações relativas 

ao ponto da situação em que se encontra a empreitada do Parque de Exposições e Feiras de 

Montalegre, designadamente para informar que as questões relativas aos projectos de 

execução estão esclarecidas e resolvidas, bem como para dizer que, logo que  seja remetido 

por parte do consórcio externo, formado pelas firmas Ferseque e Urbanop, referidas supra,  

os termos do contrato de trespasse da aludida empreitada, o executivo municipal estará em 

condições de apreciar o respectivo  pedido de trespasse.  ____________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.  _____________________________ 

VI 
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FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

VII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

1 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

2 - GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

2.1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA MUNICIPAL N.º 172. ________________________________ 

Foi presente, pela tesoureira municipal, para conhecimento do executivo, o resumo diário da 

tesouraria n.º 172, respeitante ao dia dez de Setembro de dois mil e três, o qual apontava 

para um total de disponibilidades da ordem de € 867.318,31 (oitocentos e sessenta e sete 

mil trezentos e dezoito euros e trinta e um cêntimos), - documento cujo teor se dá aqui por 

integrado e reproduzido e  se arquiva, cópia, no maço de documentos relativo à presente acta,  sob a 

forma de doc. n.º 5. ___________________________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.   _____________________________  

2.2 – TERMO DE BALANÇO À TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E TRÊS.   _______ 
Foi presente, para conhecimento, cópia do termo de balanço, referente ao mês de Agosto de 

dois mil e três,  documento cujo teor se dá aqui por reproduzido para os devidos efeitos legais e se 

arquiva, cópia, no respectivo maço, sob a forma de doc. n.º 6. _____________________________ 

2.3 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFECTUADOS PELA AUTARQUIA.  ____________________________ 

Foi presente, pelos serviços de contabilidade, para efeitos conhecimento pelo executivo 

municipal, a relação dos pagamentos efectuados pela autarquia, no período compreendido 

entre o dia vinte e oito de Agosto e o dia onze de Setembro, de dois mil e três,  na 

importância global ilíquida de € 208.848,26 (duzentos e oito mil oitocentos e quarenta e oito 

euros e vinte e seis cêntimos), -  ficando arquivado, para os devidos efeitos legais,  cópia de tal 

documento, sob a forma de doc. n.º 7, no maço de documentos relativo à presente acta.  __________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.   _____________________________ 

2.4 – AGRUPAMENTO EX-CAR, MONTALEGRE – VENDA DE HABITAÇÕES DEVOLUTAS, POR SORTEIO – 

REQUERIMENTO DE FRANCISCO JOSÉ FRAZÃO REBELO CALEJO PIRES. / INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

ELABORADA PELA CHEFE DA DIVISÃO SÓCIO-CULTURAL, DRA. MARIA IRENE ESTEVES ALVES, DATADA DE 9 

DE SETEMBRO DE 2003.  _________________________________________________________ 

Foi presente,  para  deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto 

mencionado em epígrafe, informação/proposta subscrita pela Chefe de Divisão Sócio Cultural 

(DSC), Dra. Irene Esteves, datada de 9 de Setembro do ano em curso, - documento  cujo  teor 

se dá aqui por integralmente reproduzido para todos  os efeitos legais e que se arquiva no maço de 

documentos relativos à presente acta, sob a forma de doc. n.º 8 -, a qual capeava  um 

requerimento subscrito pelo Sr. José Frazão Rebelo Calejo Pires, registado na Secção 

Administrativa de Taxas, Expediente e Arquivo Geral, sob a referência CMM 008990, com 

data de 5 de Setembro de 2003, - documento  cujo  teor se dá, igualmente,  aqui por integralmente 

reproduzido para todos  os efeitos legais e que se arquiva no maço de documentos relativos à presente 

acta, sob a forma de doc. n.º 9. ___________________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta formulada 

pela Chefe da Divisão Sócio-Cultural. ____________________________________________ 

Notifique-se o interessado do teor da presente deliberação. __________________________ 
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À Divisão Sócio Cultural para operacionalizar a presente decisão administrativa. __________ 

VIII 
ACTIVIDADE  REGULAMENTAR  

 
IX 

DIVERSOS 
 

1 – ADRAT – QUOTAS EXTRAODINÁRIAS – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 03.03.17 / INFORMAÇÃO 

PRESTADA PELO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DR. NUNO VAZ 

RIBEIRO, DATADA DE 5 DE SETEMBRO DE 2003.   ________________________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal,  um ofício remetido a esta autarquia 

pelo Secretário Geral da ADRAT – Agência para o Desenvolvimento da Região do Alto 

Tâmega -, com sede no Terreiro de Cavalaria, em Chaves,  registado na Secção 

Administrativa de Taxas, Expediente e Arquivo Geral, sob a referência CMM 008780, datada 

de 29 de Agosto de 2003, - documento cujo conteúdo se dá aqui por integrado e reproduzido para os 

devidos efeitos, e se anexa ao maço de documentos da presente acta, sob a forma de doc. n.º  10 -, 

sobre o qual foi exarada a informação técnica mencionada em epígrafe, cujo respectivo teor 

se transcreve, na íntegra, para os devidos efeitos:  _________________________________ 

“ A Câmara Municipal, na sua reunião de 17 de Março de 2003, deliberou, com base na 

comunicação feita pela ADRAT, de que se junta, em anexo, cópia, deliberou liquidar a 

quantia de € 20.063,49, a título de quotas extraordinárias e ordinárias. _________________ 

No entanto, verifica-se, agora,  conforme teor do presente ofício, que tal importância era 

apenas relativa a quotas extraordinárias. _________________________________________ 

Assim, importa precisar o sentido e alcance da referida deliberação, no sentido de ficar 

expresso que visava apenas liquidar as quotas extraordinárias, bem como proceder, em 

termos contabilísticos, à necessária correcção.  ____________________________________ 

Montalegre, 5 de Setembro de 2003. ____________________________________________ 

À Consideração Superior.  Nuno Vaz Ribeiro.”  _____________________________________ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES,  DATADO 

DE 10 DE SETEMBRO DE 2003: “ À Câmara Municipal.”  ________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, unanimidade, com base na aludida informação 

técnica, corrigir o teor da deliberação tomada em sua reunião ordinária do dia 17 de Março 

do ano em curso, no sentido de ficar assente que o pagamento de € 20.063,49, reporta-se 

apenas a quotas extraordinárias.  _______________________________________________ 

À Contabilidade para proceder em conformidade com a presente deliberação. ____________ 

2 – TRANSPORTES ESCOLARES – TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PARA JUNTAS DE FREGUESIAS. / 

PROPOSTA ELABORADA PELA CHEFE DA DIVISÃO SÓCIO-CULTURAL, DRA. MARIA IRENE ESTEVES ALVES,  

DATADA DE 9 DE SETEMBRO DE 2003.   _______________________________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal,  a proposta mencionada em epígrafe,  

- documento que se anexa à presente acta sob a forma de doc. n.º 11,  e cujo conteúdo se dá aqui por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.  __________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, unanimidade,  retirar da ordem dia este 

assunto, a fim de permitir, por parte dos respectivos serviços municipais, melhor  análise e 

ponderação do mesmo. _______________________________________________________ 
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3 – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO DE 2002/2003 – TRANSPORTE DIÁRIO DOS ALUNOS 

RESIDENTES EM PITÕES DAS JÚNIAS ATÉ COVELÃES. / PROPOSTA ELABORADA PELA CHEFE DA DIVISÃO 

SÓCIO-CULTURAL, DRA. MARIA IRENE ESTEVES ALVES,  DATADA DE 9 DE SETEMBRO DE 2003.   ________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal,  a proposta mencionada em epígrafe,  

- documento que se anexa à presente acta sob a forma de doc. n.º 12,  e cujo conteúdo se dá aqui por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.  __________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, unanimidade,  aprovar a aludida proposta, bem 

como os encargos decorrentes da mesma, no montante de € 5.733,00 (cinco mil setecentos 

e trinta e três euros). ________________________________________________________ 

Notifique-se a autarquia local interessada do teor da presente deliberação. ______________ 

Aos Serviços de Contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental, 

procederem à adequada cabimentação dos encargos resultantes desta deliberação. _______ 

4 – TRANSPORTES ESCOLARES – TRANSPORTE DIÁRIO DOS ALUNOS DE PITÕES DAS JÚNIAS. / PROPOSTA 

ELABORADA PELA CHEFE DA DIVISÃO SÓCIO-CULTURAL, DRA. MARIA IRENE ESTEVES ALVES,  DATADA DE 

9 DE SETEMBRO DE 2003.   _______________________________________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal,  a proposta mencionada em epígrafe,  

- documento que se anexa à presente acta sob a forma de doc. n.º 13,  e cujo conteúdo se dá aqui por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.  __________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, unanimidade,  aprovar a aludida proposta. 

Proceda-se de acordo com a mesma. ____________________________________________ 

Notifique-se a autarquia local interessada do teor da presente deliberação. ______________ 

 
X 

ASSUNTOS  FORA  DA  ORDEM  DO DIA 
(Art.º 83, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada  

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) 
 
 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 
 

Embora, de acordo com o regimento do órgão, se tratasse de uma reunião pública, não 

houve qualquer intervenção do público. __________________________________________ 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta sob a forma de minuta, nos 

precisos termos do disposto no artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e ulteriores alterações, com vista à sua 

executoriedade imediata.  _____________________________________________________ 

       

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião quando eram 

dezasseis horas e cinquenta minutos, e para constar se lavrou a presente acta, e eu, Nuno 

Vaz Ribeiro, a redigi e vou assinar, junto com o Senhor Presidente. ____________________ 

                                           
O Presidente da Câmara: ______________________________ 
 
O Secretário da reunião: ______________________________ 


