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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 21/2011 

da reunião ordinária de 11 de Outubro de 2011 

PRESIDÊNCIA:- Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio. --------------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dra. Marlene de 

Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, Dr. João Carlos de Mendonça 

D’Aragão e Moura. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------------  

 

 

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: ----------------------------------------------------------------------  

 

 

HORA DE ABERTURA:- Catorze horas e trinta minutos. ------------------------------------------  

LOCAL:- Salão Nobre da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------------------------------------------------  

 -------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da acta da reunião anterior por ter sido 

aprovada em minuta, no final daquela reunião, nos termos legais. -----------------------------------  
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 193, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 809.389,01 euros dos quais 

806.740,19 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 1.648,82 

euros em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

reunião para cumprimento do número cinco do artigo octogésimo quarto da Lei número cento 

e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na redacção dada pela Lei 

número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, posto o que seguiu o 

período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual usou da palavra o munícipe José 

Agostinho Viegas Rodrigues, residente no sítio dos Barrabés, que iniciou a sua intervenção 

informando que esteve muitos anos emigrado na Suíça e que a nossa Vila em termos de 

higiene e limpeza está muito bem, no entanto não pode dizer o mesmo relativamente à 

existência de passadeiras e qualidade dos passeios. O Sr. José referiu que apenas vem alertar o 

executivo para pequenas questões que podem ser melhoradas, tendo indicado alguns sinais de 

trânsito que na sua opinião estão mal colocados, um na Rua dos Bombeiros Voluntários e um 

mupi colocado junto ao Mercado Municipal. Sugeriu ainda que fosse colocada uma passadeira 

na Rua João de Deus, junto aos Móveis Dina e um parque para estacionamento de 

ciclomotores junto ao Mercado Municipal. O Senhor Presidente agradeceu ao munícipe o 

alerta para algumas questões que muitas vezes passam despercebidas ao executivo. -------------  

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo quinze horas, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período de Antes da 

Ordem do Dia”, nos termos do artigo octogésimo sexto da Lei número cento e sessenta e 

nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número 

cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro: --------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente solicitou autorização para serem analisados no decorrer desta 

reunião os assuntos abaixo indicados, por não terem sido agendados atempadamente:-----------  

 --------  – Petição dos residentes da Rua Jornal “ O Sambrazense”; ---------------------------------  

 --------  – Proposta de Actualização das rendas de Habitação Social Municipal; ------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão destes assuntos 

na presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 

OCUPAÇÃO, POR TEMPO INDETERMINADO, DE UM POSTO DE TRABALHO 

DE ASSISTENTE OPERACIONAL (VIGILANTE DE PARQUES E JARDINS):- 

Presente uma proposta do Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que abaixo se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Ocupação de 1 posto de trabalho, por tempo indeterminado, na carreira/categoria 

de Assistente Operacional (Vigilante de Parques e Jardins) ----------------------------------------  

 -------- Tendo em conta a extrema necessidade de ocupação de mais um posto de trabalho, 

por tempo indeterminado, na carreira/categoria de assistente operacional (vigilante de 

parques e jardins), para o Serviço de Desporto. --------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que para a categoria em causa existe uma reserva de recrutamento 

interna, prevista no n.º 1 do art.  40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, 

constituída com base no procedimento concursal n.º 14/2009, o qual visou o preenchimento 

de 2 postos de trabalho, por tempo indeterminado para a categoria de assistente operacional 

(vigilante de parques e jardins), cuja lista de ordenação final foi homologada em 03 de 

Agosto de 2010, com validade de 18 meses. -------------------------------------------------------------  

 -------- PROPONHO ao órgão executivo a utilização da referida reserva de recrutamento, 

para a contratação por tempo indeterminado de um assistente operacional (vigilante de 

parques e jardins), para o Serviço de Desporto da Divisão de Educação Sócio-Cultural e 

Apoio ao Desenvolvimento.”-------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a presente proposta. -----------   

 

PROPOSTAS 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO - STAND DE AUTOMÓVEIS, NA RUA 

DR. JOSÉ DIAS SANCHO :- Presente um requerimento de Francisco José Alves residente 

na Quinta das Lavadeiras, n.º 14 – 3º Esq., freguesia da Ameixoeira, município de Lisboa, na 

qualidade de arrendatário, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem 

ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de um Stand de Automóveis, 

na Rua Dr. José Dias Sancho, n.º 183 R/c, nesta Vila. -------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à 

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um Stand 

de automóveis, no local pretendido. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO - CLINICA MÉDICA DENTÁRIA, NA RUA 

BOAVENTURA PASSOS:- Presente um requerimento da empresa Sorriso Fácil – Clínica 

Médica Dentária, Lda. com sede na Rua Pé da Cruz, Edifício Portimor, Bloco D Loja 15, 

município de Portimão, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, 

quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração 

de uma Clínica Médica Dentária, na Rua Boaventura Passos, n.º 14, nesta Vila. ------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à 

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de uma 

Clínica Médica Dentária, no local pretendido. ----------------------------------------------------------  

 

REQUERIMENTOS 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS 

DE QUALIDADE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, ANÁLISES AO 

GELO DO MERCADO MUNICIPAL, ANÁLISES DE ÁGUAS DE RECREIO E 

ANÁLISES DE ALIMENTOS:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de 

Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------------------------  

 -------- Informação:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços para determinação dos parâmetros de qualidade de 

água de abastecimento público, análises ao gelo do Mercado Municipal, análises de águas 

de recreio e análises de alimentos (Procedimento Ajuste Directo). --------------------------------  

 -------- Pedido de Parecer ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, adiante designado OE 2011, a prestação de serviços sofre nova 

alteração na medida em que o OE 2011 prevê no seu art.º 22 sob epígrafe “contratos de 

prestação de serviços” que todas as prestações de serviços que se venham a celebrar ou 

renovar a partir de 1 de Janeiro de 2011, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei 

n.º 12-A/2008, na redacção actual (lei dos vínculos, carreiras e remunerações - LVCR) 

carecem de parecer prévio da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (art.º 6 do art.º 22 do 

OE2011), são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, solicito parecer sobre: ------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Prestação de serviços para determinação dos 

parâmetros de qualidade de água de abastecimento público, análises ao gelo do Mercado 

Municipal, análises de águas de recreio e análises de alimentos. -----------------------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, 

declaração de inscrição de dotação em rubrica adequada no orçamento de 2012, 

devidamente assinada pelo Sr.º Presidente da Câmara Municipal, sendo o valor base do 

procedimento de € 6.200,00 mais IVA, tendo este procedimento o seu início no ano de 2012. -  

 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do 

contrato: Para os efeitos previstos no n.º1 do art. 20º do Código dos Contratos Públicos, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 20º, conjugado com os 

artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um “Ajuste Directo”. ------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 

participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respectivo cônjuge, 

algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer 

pessoa com quem viva em economia comum: Não há conhecimento desta situação. -----------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte: Não aplicável. ------------------  

 -------- À consideração Superior”. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável e autorizar a 

abertura do procedimento proposto. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA AGENDA SÃO BRÁS 

ACONTECE:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de Aprovisionamento, 

Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Impressão da Agenda São Brás Acontece 

(Procedimento Ajuste Directo). ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pedido de Parecer ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, adiante designado OE 2011, a prestação de serviços sofre nova 

alteração na medida em que o OE 2011 prevê no seu art.º 22 sob epígrafe “contratos de 

prestação de serviços” que todas as prestações de serviços que se venham a celebrar ou 

renovar a partir de 1 de Janeiro de 2011, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei 

n.º 12-A/2008, na redacção actual (lei dos vínculos, carreiras e remunerações - LVCR) 

carecem de parecer prévio da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.º 6 do art.º 22 do OE 2011), 

são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, solicito parecer sobre: ------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de 

Impressão da Agenda São Brás Acontece, mais informo que não é trabalho subordinado.  -----  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, 
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declaração de inscrição de dotação em rubrica adequada no orçamento de 2012, 

devidamente assinada pelo Sr.º Presidente da Câmara Municipal, sendo o valor base do 

procedimento de € 19.000,00 mais IVA, tendo este procedimento o seu início no ano de 2012.   

 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do 

contrato: Para os efeitos previstos no n.º1 do art. 20º do Código dos Contratos Públicos, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 20º, conjugado com os 

artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um “Ajuste Directo”. ------------------  

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 

participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respectivo cônjuge, 

algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer 

pessoa com quem viva em economia comum: Não há conhecimento desta situação. -----------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte: Não aplicável. ------------------  

 -------- À consideração Superior”. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável e autorizar a 

abertura do procedimento proposto. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- TARIFÁRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E 

RESÍDUOS SÓLIDOS:- O Senhor Presidente apresentou a seguinte informação elaborada 

pela Chefe da Divisão Administrativa Municipal relativa ao assunto em epígrafe: ---------------   

 -------- Informação:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Assunto: Estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água, saneamento de 

águas residuais e recolha de resíduos sólidos ----------------------------------------------------------  

 -------- A nova estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água, saneamento de 

águas residuais e recolha de resíduos sólidos foi aprovada na reunião ordinária de 10 de 

Maio último; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nessa data o Senhor Presidente informou o executivo que a estrutura tarifária não 

entraria de imediato em vigor, uma vez que a empresa responsável pela facturação teria de 

adequar o software ao novo tarifário. --------------------------------------------------------------------  

 -------- No entanto, a aplicação existente apresentava algumas limitações e a assistência 

técnica era muito deficitária, por outro lado a alteração do software, motivada pela 

DELIBERAÇÕES 
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alteração da estrutura tarifária acarretava elevados custos. -----------------------------------------  

 -------- Assim e tendo em conta que já existia a intenção de substituir a aplicação informática, 

considerou-se ser este o momento ideal para o fazer. Pelo que foi adquirida uma nova 

aplicação informática para a gestão de águas à empresa AIRC. ------------------------------------  

 -------- Desta forma, a nova estrutura tarifária entrará em vigor dia 1 de Novembro de 2011.  

Relativamente à deliberação de 17 de Março de 2009, a qual estabelece a redução de 50% do 

preço estabelecido em todos os escalões do tarifário de água para a indústria existente no 

concelho, solicito informação se a mesma continuará a vigorar após 1 de Novembro de 2011.  

 -------- À Consideração Superior.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação e deliberou, por 

unanimidade, manter em vigor a deliberação de 17 de Março de 2009. -----------------------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA 2011:- 

Presente o ofício n.º 21 remetido no dia 28 de Setembro de 2011 pela Assembleia Municipal 

de S. Brás de Alportel informando que foi aprovada, por unanimidade, em sessão ordinária 

realizada no passado dia 26 de Setembro, a 3ª Revisão ao Orçamento para 2011. ----------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - TAXAS A APLICAR NA COBRANÇA DO 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS: Presente o ofício n.º 20 remetido no dia 28 

de Setembro de 2011 pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel informando que foi 

aprovada por maioria, com 1 abstenção, a proposta apresentada pela Câmara Municipal 

relativa às taxas a aplicar na cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis, em sessão 

ordinária realizada no passado dia 26 de Setembro. ----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, mandar 

comunicar esta deliberação à Direcção Geral dos Impostos para que produza efeitos legais. ---  

 -------- Neste momento saiu da sala o Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, por fazer parte dos 

órgãos sociais da Associação Rota da Cortiça. ----------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO ROTA DA CORTIÇA:- 

Presente uma carta da Associação Rota da Cortiça, com sede na Vila de S. Brás de Alportel, 

a solicitar apoio financeiro no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) para a apoio à realização 

de actividades que visam promover o município. -------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de € 5.000 

(cinco mil euros) de acordo com a disponibilidade de Tesouraria e por indicação do 
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Sr. Presidente, por entender que as actividades desenvolvidas se inserem no âmbito da alínea 

b) do n.º 4 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. -------------------------  

 -------- Neste momento reentrou na sala de reuniões o Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, 

para participar nos restantes assuntos agendados para a presente reunião. --------------------------  

 -------- RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA:- Da 

Secção Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma listagem com os ramais 

de água e esgotos efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes nos sítios 

Mesquita Baixa, Mealhas, Desbarato, Peral, Tesoureiro e Hortas e Moinhos num total de 

€ 3.106,38 (três mil cento e seis euros e trinta e oito cêntimos). -------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os preços unitários, pondo-

os à cobrança voluntária nos meses de Novembro e Dezembro de 2011. ---------------------------  

 -------- PETIÇÃO DOS RESIDENTES DA RUA JORNAL O SAMBRAZENSE:- 

Presente uma petição dos moradores e residentes da Rua Jornal O Sambrazense, sita na Vila 

de S. Brás de Alportel, em virtude do agressivo ruído proveniente dos estabelecimentos 

comerciais de cafés e pubs existentes no referido local. -----------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter ofício aos proprietários dos 

estabelecimentos a solicitar a maior colaboração no cumprimento da ordem pública e dar 

conhecimento da notificação aos moradores. ------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA DE ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL 

MUNICIPAL:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou Proposta de Actualização 

das Rendas de Habitação Social Municipal – Bairro Social em vigor a partir de 1 de 

Novembro de 2011 (valores em euros). ------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta 

produzindo efeitos a 1 de Novembro de 2011. ----------------------------------------------------------  

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art. 91º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente no período de 27 de Setembro a 10 de Outubro em curso, no uso das 

delegações tácitas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 

executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não vêm 

DELIBERAÇÕES 
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relacionados nas respectivas relações, pelo seu carácter rotineiro. -----------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos exarados e deliberou, por 

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente e 

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números de 3886 a 3887, 

de 3896 a 3899, 3901, 3903, de 3905 a 3929, 3934, 3958, 3963, de 3969 a 4005, de 4009 a 

4023, 4040, de 4048 a 4134 no valor de € 85.437,96; -------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou também conhecimento dos pagamentos já autorizados pelo executivo 

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números de 3890 a 

3892, 3895, de 3942 a 3962, no valor de € 36.482,62; -------------------------------------------------  

 -------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 27 de Outubro 

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números de 3888 a 3889, de 3893 a 

3894, 3900, 3902, 3904, de 3930 a 3933, de 3935 a 3941, de 3964 a 3968, de 4006 a 4008, de 

4024 a 4039, de 4041 a 4047, no valor de € 150.928,20. ----------------------------------------------  
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 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

indica o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efectuadas 

nominalmente, para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo 

da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na 

nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de 

Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os 

debates a que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a 

Câmara, por unanimidade, aprovar a presente acta lavrada em minuta, nos termos do número 

três do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, 

dois mil e dois, de onze de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 -------- Às ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. -------------  

 -------- Eu _______________________, Chefe da Divisão Administrativa Municipal, a 

subscrevi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


