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- ACTA N.º 3/2009 - 

 
 ---------- Aos quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e nove, na Sala de 

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

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

 ----------  Presidente:  ------------------------- --------  Manuel Francisco Colaço Camacho 

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

 ---------- Vereadores:  -------------------------- ------------------------- Nelson Domingos Brito 

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

 ---------- JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS  --------------- -----------------------------------------------  

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

 ---------- De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, foi aprovada por unanimidade a justificação da falta do Sr. António José 

Gonçalves Soares Godinho e do Sr. Carlos Miguel Castanho Espada Teles à 

presente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Mónica Góis Figueira. -------  

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

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO ----------- ------------------------------------------  

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

 ---------- Após verificação da existência de quorum foi pelo Sr. Presidente declarada 

aberta a reunião eram 10,00 horas com os pontos constantes da seguinte ordem de 

trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ---------- B1 - Ratificação de despachos do Sr. Presidente --------------------------------------  

 ---------- B2 - Certidão de destaque --------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Obras Municipais --------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B5 - Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - Diversos -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR --- ---------------------------------  

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

 ---------- A acta da reunião anterior depois de transcrita foi lida em voz alta, aprovada 

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Técnica Superior – Mónica 

Góis Figueira, que secretariou. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -- ------------------------------------  

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

 ---------- B – PERÍODO DA ORDEM DO DIA ----------- -------------------------------------------  

 ---------- RESUMO DIÁRIO  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/03 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 22 da Tesouraria, referente ao dia três do 

mês de Fevereiro do ano de dois mil e nove, que regista um saldo em dinheiro no 

valor  de 1.358.779,46 € ( Um milhão trezentos e cinquenta e oito mil setecen tos 

e setenta e nove euros e quarenta e seis cêntimos ).  ---------------------------------------  

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

 ---------- B1 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE ----- --------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/03 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor:   

 ---------- “Aprovo a 1.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do Art.º 68º da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da Câmara, para ratificação. 

Aljustrel, 28 de Janeiro de 2009. O Presidente. a) assinado”. --------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificação a 1ª Alteração ao 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano. -------------------------------------------------------  

  --------- PRÉDIOS EM RUÍNAS -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/03 

 ---------- Foi presente o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: ----------------------  

 ---------- “Determino que se realize, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 90.º do 

DL n.º 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 
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4/09, uma vistoria ao prédio sito na Rua Infante D. Henrique, 73 em Aljustrel e 

nomeio os técnicos, Arquitecta Maria Judite Aiveca, e Engenheiros João Paulo 

Rodrigues Ferreira e João Carlos Soares Mestre para a realização da vistoria. ---------  

 ---------- Notifique-se o proprietário, nos termos do disposto no n.º 2 do Art.º 90.º da 

legislação acima mencionada. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto n.º 3 do Art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 23 de Janeiro de 2009. O Presidente. a)assinado”.----  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho. -------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/03 

 ---------- Foi presente o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: ----------------------  

 ---------- “Determino que se realize, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 90.º do 

DL n.º 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 

4/09, uma vistoria ao prédio sito na Avenida 25 de Abril no Carregueiro e nomeio os 

técnicos, Arquitecta Maria Judite Aiveca, e Engenheiros João Paulo Rodrigues 

Ferreira e João Carlos Soares Mestre para a realização da vistoria. ------------------------  

 ---------- Notifique-se o proprietário, nos termos do disposto no n.º 2 do Art.º 90.º da 

legislação acima mencionada. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto n.º 3 do Art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 23 de Janeiro de 2009. O Presidente. a)assinado”.----  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho. -------------------------   

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/03 

 ---------- Foi presente o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: ----------------------  

 ---------- “Reconhece-se a existência da firma Consdep – Engenharia e Construção, 

S.A. como empresa de construção civil e obras públicas. Mais, certifique-se a 

localização da referida empresa, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 

30/01/09. Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto n.º 3 do Art.º 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 30 de Janeiro de 2009. O Presidente. a)assinado”.----  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  

  --------- EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DA ETAR DE ERVIDEL” -------------------  
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 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/03 

 ---------- Foi presente o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: ----------------------  

 ---------- “Aprovo o projecto, a memória descritiva, o plano de segurança e saúde, o 

plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, das medições, 

do mapa de trabalho e orçamento. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Determino aos respectivos serviços a elaboração do programa de concurso e 

caderno de encargos com vista à abertura de concurso público. ----------------------------  

 ---------- Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto n.º 3 do Art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 28 de Janeiro de 2009. O Presidente. a)assinado”. ---  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente. 

  --------- LICENÇA ESPECIAL DE OBRAS ---------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/03 

 ---------- Foi presente o despacho do Sr. presidente do seguinte teor: ----------------------  

 ---------- “Deferido, de acordo com o parecer da D.T. de 26/01/2009. Submeta-se o 

presente despacho, nos termos do disposto n.º 3 do Art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, na actual redacção, à ratificação da Câmara. Aljustrel, 28 de 

Janeiro de 2009. O Presidente. a)assinado”. ------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  

  --------- B2 - CERTIDÃO DE DESTAQUE --------------------------- -------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/03 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 37 em que António Afonso 

Bernardino, residente na Rua Luís de Camões, n.º 88, em Aljustrel, requer na 

qualidade de proprietário do prédio urbano sito na Rua Luís de Camões n.º 88, em 

Aljustrel, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 5690 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 3402/20080429, ao abrigo do 

disposto do n.º 4 do Art.º 6º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, autorização para o 

destaque de uma parcela de terreno com a área coberta de 60,00 m2 e área 

descoberta de 6,00 m2 do referido prédio. ----------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente, nem considerar 

a desanexação pretendida uma operação de loteamento, de acordo com o parecer 

da Divisão Técnica de 03/02/2009. -------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/03 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 19 em que João Luís Tentinho Rato 

e Augusto Inácio Martins, ambos residentes na Rua da Canada, em Ervidel, 

requerem na qualidade de comproprietários do prédio urbano sito na Rua da Canada 

n.º 5, em Ervidel, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 801 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 00943/181203, ao 

abrigo do disposto do n.º 4 do Art.º 6º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, autorização 

para o destaque de uma parcela de terreno com a área coberta de 34,00 m2 e área 

descoberta de 18,00 m2 do referido prédio. ---------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente, nem considerar 

a desanexação pretendida uma operação de loteamento, de acordo com o parecer 

da Divisão Técnica de 24/01/2009. -------------------------------------------------------------------  

  --------- B3 - OBRAS PARTICULARES ----------------------------- ---------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/03 

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que Francisco António Nobre 

Correia não requereu no prazo fixado no n.º 2 do Art.º 71 do Decreto Lei n.º 555/99 

de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 177/2001 de 

4 de Junho e pela Lei nº 60/07 de 4 de Setembro, o alvará de licença de modificação 

de fachada no prédio sito na Rua do Saco n.º 9, em Ervidel, a que se refere o 

processo de obras n.º 88/2007, pelo que deverá a Câmara declarar a caducidade do 

acto que aprovou o licenciamento e determinar o arquivamento de respectivo 

processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade, declarar a caducidade do acto que 

aprovou o licenciamento do projecto de arquitectura para modificação de fachada do 

prédio sito na Rua do Saco n.º 9 em Aljustrel, requerido por Francisco António Nobre 

Correia e o seu arquivamento. -------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/03 
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 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que Rui Manuel Baranito 

Camacho não requereu no prazo fixado no n.º 2 do Art.º 71 do Decreto Lei n.º 555/99 

de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 177/2001 de 

4 de Junho e pela Lei nº 60/07 de 4 de Setembro, o alvará de licença de construção 

de moradia a levar efeito na Rua Heliodoro Salgado nº 24, em Aljustrel, a que se 

refere o processo de obras n.º 82/2007, pelo que deverá a Câmara declarar a 

caducidade do acto que aprovou o licenciamento e determinar o arquivamento de 

respectivo processo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade, declarar a caducidade do acto que 

aprovou o licenciamento do projecto de arquitectura para construção de moradia na 

Rua Heliodoro Salgado n.º 24 em Aljustrel, requerido por Rui Manuel Baranito 

Camacho e o seu arquivamento. ----------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/03 

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que Topdrill – Projectos, 

Estudos Geotécnicos e Sondagens, Lda. não requereu no prazo fixado no n.º 2 do 

Art.º 71 do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Lei n.º 177/2001 de 4 de Junho e pela Lei nº 60/07 de 4 de 

Setembro, o alvará de licenciamento de estaleiro em Malha Ferro, Aljustrel, a que se 

refere o processo de obras n.º 31/2006, pelo que deverá a Câmara declarar a 

caducidade do acto que aprovou o licenciamento e determinar o arquivamento de 

respectivo processo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade, declarar a caducidade do acto que 

aprovou o projecto de licenciamento de estaleiro em Malha Ferro, Aljustrel, requerido 

por Topdrill – Projectos, Estudos Geotécnicos e Sondagens, Lda. e o seu 

arquivamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B4 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------- ------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DA ETAR DE E RVIDEL” ----------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/03 

 ---------- Foi presente proposta dos serviços com o seguinte teor: ---------------------------  

 ---------- “Tornando-se necessário proceder à adjudicação da empreitada supra citada 

submete-se à consideração superior, nos termos do art.º 36 do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), a presente proposta que visa obter autorização para o seguinte: -----  
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 ---------- 1 – Escolha do tipo de procedimento  --------------------------------------------------  

 ---------- Por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, datado de 

28 de Janeiro a ratificar pela Câmara na sessão ordinária de 04/02/2009 foi 

escolhido o Concurso Público, nos termos da alínea b) do n.º 19.º do CCP, como o 

tipo de procedimento a adoptar. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 – Aprovação das peças do procedimento (nos termos  do disposto no 

n.º 2 do art.º 40.º do CCP)  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Programa de Concurso, --------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Caderno de Encargos. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3 - Designação do júri  ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nos termos do disposto no art.º 67.º do CCP torna-se necessário proceder à 

designação do júri. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para o efeito propõe-se que o júri tenha a seguinte constituição: -----------------  

 ---------- - Presidente: Paulo Jorge Rodrigues Ferreira -------------------------------------------  

 ---------- - Vogal: Maria Clara Angelino Guerreiro --------------------------------------------------  

 ---------- - Vogal: João Carlos Soares Mestre -------------------------------------------------------  

 ---------- - 1.º Suplente: Maria Judite Acabado Aiveca --------------------------------------------  

 ---------- - 2.º Suplente: Ana Isabel Palminha Franco.” -------------------------------------------  

  --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Programa de Concurso e o 

Caderno de Encargos; aprovar a constituição do júri proposto e lançar o concurso 

público para a presente empreitada. -----------------------------------------------------------------  

  --------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DE AL JUSTREL – FASE 

II” -------  -------------------------------------- -----------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/03 

 ---------- Foi presente o relatório final do concurso público para adjudicação da 

empreitada em título. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar a empreitada de 

“Regeneração Urbana de Aljustrel – Fase II” pelo valor de 703.967,15 € + IVA à firma 

Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.. ------------------------------------------------------  

  --------- EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DA ETAR DE M ESSEJANA” -----------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/03 
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 ---------- Foi presente informação do empreiteiro a solicitar a aprovação do Plano de 

Trabalhos, Plano de Pagamentos, Plano de Mão-de-Obra, Plano de Equipamento e 

Memória Descritiva da empreitada em título. ------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Plano de Trabalhos, Plano 

de Pagamentos, Plano de Mão-de-Obra, Plano de Equipamento e Memória 

Descritiva, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 23/01/2009. -----------------   

  --------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DE AL JUSTREL – FASE I”  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/03 

 ---------- Foi presente informação de refª 004/2009 do Engº Fiscal da empreitada em 

título a comunicar a entrada de um novo subempreiteiro para a empreitada em 

epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade remeter a 

comunicação prévia alterada à Autoridade das Condições de Trabalho. ------------------   

  --------- B5 - SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/03 

 ---------- Foi presente carta datada de 19/01/2009 do Sport Clube Mineiro 

Aljustrelense a solicitar o adiantamento de 20.000,00 € por conta do subsídio anual a 

conceder em 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder um subsídio no valor de 

10.000,00 € (Dez mil euros) por conta do subsídio anual. -------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/03 

 ---------- Foi presente carta datada de 12 de Janeiro de 2009 de FARPIBE/MURPI – 

Federação das Associações de Reformados, Pensionistas e Idosos do Distrito de 

Beja a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face com as despesas de 

funcionamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder um subsídio no valor de 

50,00 € (Cinquenta euros). -----------------------------------------------------------------------------  

  --------- B6 - DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/03 

 ---------- Foi presente fax datado de 23 de Janeiro de 2009 do Sport Clube Mineiro 

Aljustrelense a solicitar apoio para a realização da iniciativa “Clínica de Férias de 

Hóquei em Patins” a realizar de 12 a 25 de Julho de 2009. -----------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade apoiar a realização da Clínica de 

Férias de Hóquei em Patins, Aljustrel. ---------------------------------------------------------------  

  --------- SITUAÇÃO DE INSALUBRIDADE ------------- -------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/03 

 ---------- Foi presente relatório dos serviços sociais, que se refere à situação de 

insalubridade existente na habitação de João António Rafael Pereira, sita na Rua de 

Odemira, n.º 31, em Messejana, concelho de Aljustrel, a qual, segundo informação 

dos serviços técnicos necessita de uma intervenção ao nível da cobertura, 

pavimento, reparação da cozinha, construção de instalação sanitária, reparação de 

três janelas, reparação de duas portas exteriores e pintura, de modo a dotá-la de 

condições de habitabilidade. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder um subsídio em espécie no 

valor de 1.500,00€, para a realização das obras. -------------------------------------------------   

  --------- CAMINHADA “PASSEIO DE INVERNO” -------- ----------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/03 

 ---------- Foram presentes as propostas apresentadas pelo restaurante Pires e 

restaurante “As Piscinas” para o fornecimento de refeições da caminhada “Passeio 

de Inverno” a realizar no dia 08 de Fevereiro de 2009. ------------------------------------------  

 ---------- Após abertura e análise das mesmas, a Câmara deliberou por unanimidade 

adjudicar o fornecimento das refeições ao restaurante Pires pelo valor de 6,00 € + 

IVA. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/03 

 ---------- Foi presente carta datada de 13/01/2009 do Clube de Caçadores e 

Pescadores do Carregueiro a solicitar a cedência de parte do edifício onde 

funcionava a Escola Primária do Carregueiro para a sede social do grupo. ---------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ceder o edifício onde funcionava a 

Escola Primária do Carregueiro ao Clube de Caçadores e Pescadores do 

Carregueiro e celebrar o correspondente contrato de comodato. ----------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/03 

 ---------- Foi presente carta datada de 15/01/2009 de Alenteinveste – Compra e 

Venda de Bens Imobiliários, Lda. a solicitar que a escritura de compra e venda seja 

realizada através de um Leasing Imobiliário junto da Caixa Leasing e Factoring S.A., 
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pertencente ao Grupo Caixa Geral de Depósitos, uma vez que o financiamento da 

operação de aquisição de terreno e construção do estabelecimento comercial será 

financiado por esse grupo bancário através do referido Leasing Imobiliário Com 

Construção. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a cedência da posição 

contratual da Caixa Leasing e Factoring, S.A. com todos os direitos e obrigações 

decorrentes da adjudicação. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- O Sr. Presidente fez entrega das Normas Municipais de Apoio Social para 

Melhorias Habitacionais e Normas Municipais de Atribuição do Cartão Social para 

apreciação e análise. -------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ACTA ------------- ------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 92º da Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, foi elaborada 

minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos que depois de lida foi posta 

à votação tendo sida aprovada por unanimidade e assinada pelo Presidente e 

Vereadores presentes. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO  -------------- ------------------------------------------  

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

a reunião eram 11:30 horas. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, a qual vai ser 

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

e pelo Secretário. ------------------------------------------------------------------------------------------   
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