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- ATA N.º 03/2013 - 

 
 ---------- Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, na sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Assembleia 

Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  -------------------------------------------------  

 ----------  Presidente da mesa:  ----------------------------------- Francisco Correia Mestre  

 ---------- 1º Secretário:  ---------------------------------------- Maria da Graça Góis Belchior 

 ---------- 2º Secretário: ------------------------------- Manuel Francisco Custódio Baltazar   

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Feita a chamada verificou-se a falta dos seguintes membros:  ---------------------  

 ---------- Silvana Caldeta de Brito Soares, substituída por Pedro Miguel Pacheco da 

Silva Amieiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Jorge Manuel Fernandes Calado Coelho, substituído por Luís Gabriel Tonim 

Zarco Rebola Neto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vasco de Brito Soares Santana, substituído por Isabel Maria da Conceição 

Cavaco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Gabriel Fernando Mendes Borralho, substituído por Lúcia Raquel Ramos dos 

Anjos. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Luís Manuel Narciso Peixeiro, substituído por José Francisco da Luz Soares. 

 ---------- Aida da Silva Godinho, substituída por Rui Filipe Neves Sobral da Rosa. -----  

 ---------- A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente, Nelson 

Domingos Brito, e pelos Vereadores, Carlos Miguel Castanho Espada Teles, Maria 

da Conceição Franco Feio Rocha Parreira, Manuel Francisco Colaço Camacho e 

Manuel Joaquim Martins Frederico.------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO -------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após verificação da existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 19,00 horas, com os pontos 

constantes da seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 - 1º Período para intervenção do público; --------------------------------------------  

 ---------- B2 - Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

exercício de 2012; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Apreciação e votação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e do 

Orçamento; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Emissão de parecer sobre o processo de extinção da AMBAAL – 

Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral; ------------------------------  

 ---------- B5 – Autorização para abertura de procedimentos concursais; --------------------  

 ---------- B6 - Apreciação e votação da Proposta de Nomeação de Júri; --------------------  

 ---------- B7 - Apreciação do Relatório da Oposição; ----------------------------------------------  

  --------- B8  - Apreciação da atividade da Câmara; -----------------------------------------------  

 ---------- B9 - Outros assuntos de interesse; --------------------------------------------------------  

 ---------- B10 - 2º Período para intervenção do público. ------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VOTAÇÃO DAS ATAS DAS SESSÕES ANTERIORES-----------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A ata da sessão realizada em 28 de fevereiro de 2013, depois de transcrita 

foi lida em voz alta, tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção dos 

membros, Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro, Luís Gabriel Tonim Zarco Rebola 

Neto, Manuel Joaquim Batista Ruas, Isabel Maria da Conceição Cavaco, Lúcia 

Raquel Ramos dos Anjos e Duarte Manuel da Silva Guerreiro Patrício, por não terem 

estado presentes na sessão, e assinada pelo Presidente da mesa, 1º e 2º 

Secretários. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A ata da sessão realizada em 25 de abril de 2013, depois de transcrita foi 

lida em voz alta, tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção dos membros, 

Duarte Manuel da Silva Guerreiro Patricio, Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro, 

Isabel Maria da Conceição Cavaco, Lúcia Raquel Ramos dos Anjos, Rui Filipe 
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Neves Sobral da Rosa e José Francisco da Luz Soares, por não terem estado 

presentes na sessão, e assinada pelo Presidente da mesa, 1º e 2º Secretários. --------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente informou os presentes que os membros Jorge Manuel 

Fernandes Calado Coelho, através de e-mail datado de 21/04/2013, Luís Manuel 

Narciso Peixeiro, através de e-mail datado de 22/04/2013, Silvana Caldeta de Brito 

Soares, através de e-mail datado de 26/04/2013, Aida da Silva Godinho, através de 

ofício datado de 28/04/2013, Vasco de Brito Soares Santana, através de e-mail 

datado de 29/04/2013 e Gabriel Fernando Mendes Borralho, através de e-mail 

datado de 29/04/2013 solicitaram a sua substituição por impossibilidade de estarem 

presentes na sessão de hoje da Assembleia Municipal. ----------------------------------------  

 ---------- Neste período o Sr. Presidente apresentou ainda o expediente que constava 

do seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 14/03/2013, de Fábio Dinis Domingos Brito, a informar da 

indisponibilidade de retomar funções como membro da Assembleia Municipal, 

solicitando assim a renúncia do mandato, de acordo com o Regimento em vigor. ------  

 ---------- Ofício de ref.ª DARH Circ. 18/2013 da Câmara Municipal de Aljustrel, datado 

de 27/03/2013, a enviar cópia do Relatório n.º 1743/2012 da Inspeção-Geral de 

Finanças, referente à inspeção ordinária ao Município de Aljustrel realizada em 

janeiro e fevereiro de 2012 . ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 73/2013, datado de 18/03/2013 da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Aljustrel, a enviar cópia do relatório de atividades da CPCJ 

2012. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 414, datado de 19/04/2013 da Cimbal - Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo, a agradecer o convite para a sessão solene da 

Assembleia Municipal das comemorações do 39.º aniversário do 25 de Abril. -----------   

 ---------- Ofício de ref.ª 1493, datado de 05/04/2013 da Presidência da Republica a 

acusar a receção e a agradecer o envio das moções. -------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 1781 datado de 28/03/2013 do Gabinete do Primeiro Ministro 

a acusar a receção do n/ofício AM/2/2013. ---------------------------------------------------------  
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 ---------- Ofício de ref.ª 142-12, datado de 04/04/2013 da Junta de Freguesia de São 

João de Negrilhos a enviar convite para a homenagem ao Dr. Ulisses Canijo, no dia 

27 de abril de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 06-2013, datado de 14/03/2013 da Associação “Pais-Em-

Rede” – Núcleo de Aljustrel a enviar convite para o seu 1.º Encontro de Pais e 

Amigos, no dia 23 de março. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª GP/00363/2013/N-Círculo, datado de 22/03/2013, do Grupo 

Parlamentar do CDS-PP a acusar a receção do n/ofício AM/2/2013. -----------------------  

 ---------- E-mail datado de 30/04/2013 da Junta de Freguesia de Ervidel a enviar 

cópia das moções aprovadas na Assembleia de Freguesia no dia 26 de Abril de 

2013. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se entrar no período da ordem do dia foi ainda apresentada a 

seguinte moção: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por parte da bancada da CDU: ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Moção sobre o 25 de Abril, que depois de lida e posta à votação foi 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

  ---------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 – 1º Período para intervenção do público ----------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no 1º período para intervenção do público. ----------------  

 ---------- B2 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

exercício de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal foi introduzido o ponto e 

apresentados os documentos acima referidos para apreciação e eventual 

aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Após a colocação de algumas questões por parte dos membros de ambas 

as bancadas e prestados os devidos esclarecimentos, procedeu-se à votação dos 

mesmos, tendo sido aprovados por maioria, com 10 votos favoráveis por parte da 

bancada do PS e 10 abstenções por parte da bancada da CDU. -----------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano 

e do Orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Foi feita uma breve introdução ao assunto pelo Vereador Carlos Teles, que 

referiu que o presente documento se resume à transferência do saldo da gerência 

para o Orçamento e Grandes Opções do Plano aprovado.  ------------------------------------  

 ---------- Após a colocação de algumas questões por parte dos membros de ambas 

as bancadas e prestados os devidos esclarecimentos, procedeu-se à votação, tendo 

sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Emissão de parecer sobre o processo de extinção da AMBAAL – 

Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral; -----------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto referindo que a 

Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, através do ofício de 

ref.ª 1449 datado de 04 de novembro de 2011, solicita a emissão de parecer, por 

parte do Município, submetendo este a decisão à Assembleia Municipal, sobre o 

processo de extinção da AMBAAL. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar a extinção da 

AMBAAL, autorizar que o representante da Câmara Municipal nos órgãos da 

AMBAAL, nomeadamente na Assembleia Intermunicipal, vote pela sua extinção. 

Deliberou ainda que esta proposta siga nos mesmos termos, isto é, pela extinção da 

AMBAAL e pela autorização de voto pela sua extinção do representante da Câmara 

Municipal na Assembleia Intermunicipal, tal como o referido anteriormente. --------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ---------- B5 – Autorização para abertura de procedimentos concursais; --------------  

 ---------- 1) Comunicação Social e Relações Públicas ----------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto referindo que 

atendendo ao facto do Gabinete de Comunicação e Imagem ter cada vez mais 

dinâmica, resultante da necessidade de tratar um volume cada vez maior de 

informação, e de assegurar a cobertura e divulgação de um número cada vez maior 

de eventos, torna-se necessário reforçar os recursos humanos do referido Gabinete. 

Assim, tendo em consideração o seguinte: ---------------------------------------------------------  

 ---------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade; --------------------------------------------------------  

 ---------- b) o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 

mobilidade especial é fixado por Portaria, de acordo com o disposto no n.º2 do artigo 

33º-A, da Lei n.º53/2006, de 7 de dezembro, a qual ainda não foi publicada.  -----------  



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º3/2013  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 30 DE ABRIL DE 2013 
6 
 

 ---------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de 

ocupação dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 

determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; 

ficando sempre garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por 

pessoal vinculado à funções pública ou colocado em situação de mobilidade 

especial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2013;  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) encontram-se cumpridos os deveres de informação previstos no artigo 50º 

da Lei das Finanças Locais;  ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- e) o recrutamento só se concretizará após o cumprimento dos requisitos de 

redução de pessoal imposto no Orçamento de Estado para o ano de 2013. --------------  

 ---------- Assim, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Orçamento do 

Estado para 2013, solicita-se autorização à Assembleia Municipal para a abertura de 

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do mapa de 

pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior – Comunicação 

Social e Relações Públicas, mediante recrutamento excecional, em conformidade 

com o previsto no n.º2 do artigo 66º da Lei n.º66-B/2012, de 31 de dezembro. ----------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia deliberou por unanimidade autorizar a 

abertura do referido procedimento concursal. ------------------------------------------------------  

 ---------- 2) Cantoneiro de Limpeza ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto referindo que face à 

saída de trabalhadores afetos à limpeza urbana por motivo de aposentação e por se 

verificar, ao longo do ano de 2013, a caducidade de vários contratos a termo de 

trabalhadores afetos a este serviço, torna-se necessário proceder à contratação de 
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mais trabalhadores para assegurar a limpeza urbana (limpeza de ruas e recolha de 

resíduos sólidos), por forma a que seja garantido um serviço de qualidade à 

população. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, tendo em consideração o seguinte: ----------------------------------------------  

 ---------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade; --------------------------------------------------------  

 ---------- b) o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 

mobilidade especial é fixado por Portaria, de acordo com o disposto no n.º2 do artigo 

33º-A, da Lei n.º53/2006, de 7 de dezembro, a qual ainda não foi publicada.  -----------  

 ---------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de 

ocupação dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 

determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; 

ficando sempre garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por 

pessoal vinculado à funções pública ou colocado em situação de mobilidade 

especial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2013;  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) encontram-se cumpridos os deveres de informação previstos no artigo 50º 

da Lei das Finanças Locais;  ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- e) o recrutamento só se concretizará após o cumprimento dos requisitos de 

redução de pessoal imposto no Orçamento de Estado para o ano de 2013. --------------  

 ---------- Assim, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Orçamento do 

Estado para 2013, solicita-se autorização à Assembleia Municipal para a abertura de 

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado para ocupar três posto de trabalho do mapa de 

pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – 
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Cantoneiro de Limpeza, mediante recrutamento excecional, em conformidade com o 

previsto no n.º2 do artigo 66º da Lei n.º66-B/2012, de 31 de dezembro. -------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia deliberou por unanimidade autorizar a 

abertura do referido procedimento concursal. ------------------------------------------------------  

 ---------- 3) Nadador-Salvador --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto referindo que tendo 

em atenção que no próximo mês de Junho se procede à abertura ao público das 

Piscinas Municipais, cujo n.º de utentes é consideravelmente maior que o n.º de 

utentes das Piscinas Cobertas, tendo ainda em consideração que o horário de 

funcionamento das mesmas é mais alargado que o das Piscinas cobertas, bem 

como o facto de termos ao nosso serviço apenas 1 Nadador-Salvador, já que o outro 

Nadador-Salvador pertencente ao Mapa de Pessoal se encontra na situação de 

Licença sem Remuneração, tornar-se imprescindível o recrutamento de mais 3 

Nadadores-Salvadores, por forma a se puder proceder à abertura das referidas 

Piscinas, esta época balnear. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, tendo em consideração o seguinte: ----------------------------------------------  

 ---------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade; --------------------------------------------------------  

 ---------- b) o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 

mobilidade especial é fixado por Portaria, de acordo com o disposto no n.º2 do artigo 

33º-A, da Lei n.º53/2006, de 7 de dezembro, a qual ainda não foi publicada.  -----------  

 ---------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de 

ocupação dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 

determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; 

ficando sempre garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por 
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pessoal vinculado à funções pública ou colocado em situação de mobilidade 

especial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2013;  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) encontram-se cumpridos os deveres de informação previstos no artigo 50º 

da Lei das Finanças Locais;  ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- e) o recrutamento só se concretizará após o cumprimento dos requisitos de 

redução de pessoal imposto no Orçamento de Estado para o ano de 2013. --------------  

 ---------- Assim, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Orçamento do 

Estado para 2013, solicita-se autorização à Assembleia Municipal para a abertura de 

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo determinado – contrato a termo resolutivo certo pelo período de 3 

meses, para ocupar três postos de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara 

Municipal na categoria de Assistente Operacional – Nadador-Salvador, com 

fundamento na alínea f) do n.º1 do artigo 93º do Regime de Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º59/2008, de 11 de Setembro, mediante 

recrutamento excecional, em conformidade com o previsto no n.º2 do artigo 66º da 

Lei n.º66-B/2012, de 31 de dezembro. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia deliberou por unanimidade autorizar a 

abertura do referido procedimento concursal. ------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - Apreciação e votação da Proposta de Nomeação de Júri; ---------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto referindo que 

pretendendo esta Câmara Municipal proceder à abertura de procedimento concursal 

para provimento do cargo de direção intermédia de 3º grau – Chefe da Unidade de 

Gestão Financeira, em regime de comissão de serviço, propõe-se, em conformidade 

com o disposto no n.º1 do artigo 13º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto, à 

Assembleia Municipal a designação das seguintes pessoas como membros do júri 

do referido procedimento concursal: ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente do Júri – Paula Alexandra Caixeirinho Banza, Chefe da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Aljustrel. ---------------  
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 ---------- Vogais – Rui Pedro Figueiredo Martins Figueira, Chefe da Divisão Técnica 

da Câmara Municipal de Aljustrel, e Dália Maria Sebastião Castanho Técnica 

Superior de Economia da Câmara Municipal de Aljustrel. --------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia deliberou por unanimidade autorizar a 

nomeação do júri proposto à abertura do referido procedimento concursal. --------------  

 ---------- B7 – Apreciação do Relatório da Oposição. -----------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara apresentou o ponto e prestou todos os 

esclarecimentos solicitados em relação ao relatório da oposição. ----------------------------  

 ---------- B8 – Apreciação da actividade da Câmara. ------------------------------------------  

 ---------- B9– Outros assuntos de interesse. -----------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 8 e 9 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. ------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou os seguintes pontos: as 

Comemorações do 25 de Abril; o início das obras no Jardim 25 de Abril; em maio irá 

decorrer, entre os dias 29 e 31, a FIIM – Feira Internacional da Industria Mineira; no 

dia 2 de maio irá decorrer a assinatura do contrato com as Águas Públicas do 

Alentejo sobre a empreitada de “Remodelação da ETAR de Aljustrel”; informou que 

está a decorrer a iniciativa “Um dia pela vida” da Luta Contra o Cancro em que a 

Câmara dá o apoio logístico; informou também que a Feira do Campo Alentejano 

decorre nos dias 7, 8, 9 e 10 de Junho. -------------------------------------------------------------   

 ---------- De seguida e após a intervenção de membros das duas bancadas, foram 

pelo Sr. Presidente da Câmara, prestados os devidos esclarecimentos às questões 

colocadas sobre a continuação do mau estado da via entre Ervidel e Montes Velhos, 

sobre a queda de um candeeiro em Val d’Oca e também sobre a colocação de 

entulhos numa zona de hortas e sobre a pressão da água na zona do Largo da 

Feira. -- . ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B10 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no 2º período para intervenção do público. ----------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO  ----------------------------------------------------------  

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a sessão eram 21:00 horas. ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual vai ser 

presente à reunião seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

da mesa e pelos 1º e 2º Secretários. -----------------------------------------------------------------   

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Mesa ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  


