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A C T A  Nº 8/10 

 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 09 de 

Abril do ano 2010:------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aos nove dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, no Edifício dos Paços 

do Município, se reuniu a Câmara Municipal das Velas, sob a Presidência de 

Manuel Soares da Silveira, Presidente da Câmara e com a comparência dos 

vereadores Maria Isabel Góis Teixeira e Luís Filipe Bettencourt de Oliveira.----------

-------Não compareceram a esta reunião os vereadores Amaro Filipe Tavares 

Azevedo e António Manuel da Silveira Azevedo.----------------------------------------------

-------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta do 

vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo à reunião de hoje, por se encontrar de 

férias, ausente de S. Jorge.------------------------------------------------------------------------- 

-------Pelas dez horas e quinze minutos o senhor Presidente declarou aberta esta 

reunião e apresentou o seguinte, conforme “ordem do dia” comunicada aos 

Vereadores por ofícios nºs 1142 a 1145, em data de 29 de Março passado:---------- 

I – ACTAS:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Acta da reunião ordinária de 15/03/2010:--------------------------------------------------- 

-------Submetida a aprovação, cuja leitura foi dispensada uma vez que a mesma foi 

distribuída, com antecedência, pelos membros do Executivo, foi a mesma 

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

II – ORÇAMENTO:------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Pelo Presidente da Câmara foram apresentados os seguintes documentos:---   

- Quarta alteração ao orçamento para o corrente ano económico, acompanhada 

dos documentos que deram origem à mesmas verificando-se, tanto em reforço 

como em anulação, a quantia de treze mil quatrocentos cinquenta e nove euros (€ 

13.459,00).---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------Analisados que foram todos os documentos apresentados a Câmara aprovou 

a presente alteração ao orçamento.-------------------------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por maioria, e em minuta para imediata 

executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e a 

abstenção da vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis 

Teixeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Estes documentos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, ficam 

arquivados na Secção de Contabilidade.--------------------------------------------------------   

- Resumo Diário da Tesouraria de 26 de Março passado, o qual apresenta os 

seguintes saldos:-------------------------------------------------------------------------------------- 

Total de movimentos de tesouraria: € 516.978,73 (quinhentos e dezasseis mil 

novecentos setenta e oito euros e setenta e três cêntimos); sendo em documentos 

€ 83.100,43 (oitenta e três mil e cem euros e quarenta e três cêntimos), de 

operações orçamentais € 415.476,69 (quatrocentos e quinze mil quatrocentos 

setenta e seis euros e sessenta e nove cêntimos) e de operações não orçamentais 

€ 18.401,61 (dezoito mil quatrocentos e um euros e sessenta e um cêntimos), 

documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.--------- 

- Lista contendo a posição actual do orçamento da receita do ano 2010, em 

data de 01 de Janeiro a 29 de Março, documento que se anexa a esta acta e dela 

faz parte integrante.----------------------------------------------------------------------------------- 

- Lista contendo a posição actual do orçamento da despesa do ano 2010, em 

data de 01 de Janeiro a 29 de Março, documento que se anexa a esta acta e dela 

faz parte integrante.----------------------------------------------------------------------------------- 

- Balancete das Grandes Opções do Plano por Objectivos e Programas para 

o ano de 2010, em data de 01 de Janeiro a 29 de Março, documento que se anexa 

a esta acta e dela faz parte integrante.--------------------------------------------------- Lista 

contendo a dívida por entidade credora para 2010 em data de 01 de Janeiro a 
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29 de Março, documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.------ 

-- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 11 de Março a 

29 de Março de 2010: nºs 205 a 266 (Operações Orçamentais), as quais totalizam 

a importância de € 986.915,29 (novecentos oitenta e seis mil novecentos e quinze 

euros e vinte e nove cêntimos), documento que se anexa a esta acta e dela faz 

parte integrante.---------------------------------------------------------------------------------------- 

III – OFÍCIOS:------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ofício nº 22, datado de 16 de Março passado, do Presidente da Direcção do 

Grupo Desportivo Velense, solicitando apoio financeiro para o desenvolvimento da 

actividade desportiva do clube. Encontra-se exarada informação da Coordenadora 

Técnica de Contabilidade de inexistência de verba orçamenta para aquele fim.----- 

-------A Câmara deliberou informar não ser possível, nesta data, atribuir o apoio 

financeiro solicitado por indisponibilidade financeira.----------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

- Ofício sem número e data, do Grupo Etnográfico da Beira, solicitando apoio 

financeiro para a sua deslocação a Ponta Delgada, a fim de participar nas festas 

do Divino Espírito Santo. Encontra-se exarada informação da Coordenadora 

Técnica de Contabilidade e da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira.-------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a deslocação com duas 

passagens aéreas.------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ofício nº 207, datado de 23 de Março passado, do Director Executivo da Escola 

Profissional de S. Jorge, em resposta à nossa solicitação sobre um pedido de 

apoio efectuado por Maria de Fátima Correia da Silva, desta Vila, para o estágio 

que a sua filha, Tânia Vanessa da Silva Carreiras, irá realizar na Madalena do 

Pico, com a duração de três meses, no âmbito do curso técnico de agências de 

viagens, e que foi presente à reunião ordinária de 15 de Março passado.-------------

-------A Câmara deliberou, face à informação recebida, informar a requerente que 
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não poderá conceder o apoio solicitado, uma vez que a Escola Profissional apoia 

financeira e antecipadamente os alunos que estagiam fora da área da sua 

residência.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------

- Ofício nº 45, datado de 12 de Março passado, do Presidente da Junta de 

Freguesia de Rosais, solicitando apoio financeiro para construção de muros e 

correcção de caminhos, na importância total de € 30.300,00 (trinta mil e trezentos 

euros), construção de chafariz na fajã de João Dias, pelo valor de € 2.600,00 (dois 

mil e seiscentos euros) e sinalização urbana/informação turística, no valor de € 

7.200,00 (sete mil e duzentos euros). Encontram-se anexas duas fichas de 

cabimento de verba, de despesas de capital e de correntes, respectivamente.-------

------A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira chamou a atenção para a sua 

informação exarada na acta da reunião de 15 de Março passado relativa a 

concessão de apoios às Juntas de Freguesia.-------------------------------------------------

-------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata 

executoriedade: atribuir um subsídio de trinta mil euros (€30.000,00), destinado a 

construção de muros e correcção dos caminhos nas canadas “Júlio Pedregal” e 

“Catrinas” e construção de chafariz na Fajã de João Dias, encarregando o Dr. 

Jorge Humberto Mendonça Duarte Simões Henriques de elaborar o protocolo, o 

qual vigorará desde a data da assinatura, por ambas as partes, até ao dia 31 de 

Dezembro do corrente ano, e deverá ser presente à próxima reunião; 

relativamente ao pedido para sinalização urbana/ informação turística, o mesmo 

será apreciado em futura reunião.-----------------------------------------------------------------

- Ofício nº 51, datado de 12 de Março passado, da Junta de Freguesia de Rosais, 

informando que o protocolo referente à recolha e transporte de lixo da fajã de João 

Dias, efectuado com a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, mantém-se no 
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corrente ano, sendo o pagamento efectuado por aquela Secretaria, através do 

Município das Velas, solicitando, também, informação da data prevista para 

aquele pagamento.------------------------------------------------------------------------------------ 

-------A Câmara deliberou informar que até à presente data o Município não 

recebeu qualquer verba destinada à recolha e transporte de lixo da fajã de João 

Dias.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

- Ofício nº 44, datado de 12 de Março passado, do Presidente da Junta de 

Freguesia de Rosais, solicitando apoio desta Autarquia com a elaboração dos 

seguintes projectos técnicos: projecto de ampliação do cemitério de Rosais; 

projecto de adaptação do actual edifício sede da Junta de Freguesia a casa 

mortuária e projecto de requalificação da Vigia da Baleia e respectivo trilho. 

Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira.- 

--A Câmara deferiu o solicitado.-------------------------------------------------------------------

---Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- - 

Ofício nº 142, datado de 15 de Março passado, do Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia das Velas, convidando esta Câmara Municipal a oferecer um almoço 

no dia 20 de Maio no restaurante “O Amílcar”, na fajã do Ouvidor, à comitiva do V 

colóquio (segunda parte) “O Faial e a periferia Açoriana nos séculos XV a XX”, 

que se realizará nesta Vila nos dias 19 e 20 de Maio próximo. Encontra-se 

exarada informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e em anexo 

posição do orçamento da despesa da rubrica correspondente.--------------------------- 

-------A Câmara deliberou oferecer o referido almoço e solicitar informação relativa 

ao número de pessoas ou valor previsto, para se proceder à sua requisição nos 

termos do POCAL.------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata  
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executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------

-- Ofício nº 1, datado de 8 de Fevereiro passado, do Agrupamento 975 – Rosais, 

remetendo proposta para realização do “Music Festival 10” a integrar nas 

festividades de S. Jorge. Encontra-se anexa informação do Chefe da Divisão da 

Cultura e ficha de cabimento de verba.----------------------------------------------------------

--------A Câmara deliberou conceder um subsídio de € 3.350,00, encarregando o 

Chefe da Divisão da Cultura de elaborar o protocolo a ser presente à próxima 

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

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ofício sem número, datado de 25 de Julho de 2009, de Manuel Soares Silvestre, 

remetendo avaliação da nascente da Abelheira. Encontra-se exarada informação 

da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira.------------------------------------A 

Câmara deliberou propor à Direcção Regional de Recursos Hídricos a utilidade 

pública.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------

-- Ofício nº 14, datado de 8 de Março passado, da empresa Jorjobras - Sociedade 

de construções de São Jorge, Lda., solicitando o cancelamento de garantia 

bancária nº 18107703.90.020, datada de 20 de Agosto de 2002, referente à 

empreitada de fornecimento e assentamento de lancil na Vila das Velas. Encontra-

se anexo documento emitido pela Secção de Contabilidade e cópia da referida 

garantia.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deferiu o solicitado.--------------------------------------------------------------

--------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Ofício nº 397, datado de 12 de Março passado, do Director do Serviço de 

Desenvolvimento Agrário de São Jorge, informando que irão proceder a uma 

pequena obra na sua sede, sita na Urzelina. Encontra-se exarada informação do 

Coordenador Técnico da Secção de Taxas e licenças, Obras e Loteamentos.------- 

-------A Câmara deliberou informar nada ter a opor ao solicitado.------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

- Ofício nº 484, datado de 27 de Outubro de 2009 e recebido a 11 de Março do 

corrente ano, da empresa Tecnovia Açores – Sociedade de Empreitadas, S.A., 

solicitando prorrogação de prazo da execução da empreitada de asfaltagem dos 

caminhos municipais da Serroa, encontrando-se em anexo o ofício nº 72, datado 

de 11 de Março passado, da fiscalização da empreitada, informando que é de 

conceder prorrogação de prazo por mais 115 dias, conforme memória descritiva 

do empreiteiro.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------A Câmara deferiu o solicitado.--------------------------------------------------------------

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ofício nº 756, datado de 25 de Março passado, da empresa Tecnovia Açores – 

Sociedade de Empreitadas, S.A. informando que mantém válida a sua proposta 

para a execução da empreitada de colocação do piso sintético no campo de 

futebol da Urzelina.------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara deliberou solicitar a garantia bancária, no valor de vinte seis mil 

novecentos e cinquenta euros (€ 26.950,00) correspondente a 5% do preço da 

proposta (€ 539.000,00), encarregando o serviço de aprovisionamento de 

proceder à sua solicitação bem como dos documentos necessários ao contrato.----

------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------- 

Ofício sem número, datado de 23 de Março passado, do Director Regional de 

Habitação, solicitando a compra, a este Município, de duas habitações inscritas na 
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Conservatória do Registo Predial de Velas sob os nºs 1439 e 1440, destinadas a 

realojamento da população com menos recursos económico-financeiros.------------- 

-------A Câmara deliberou proceder à referida venda, sendo o preço de cada 

habitação setenta e um mil novecentos setenta e oito euros e noventa e sete 

cêntimos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

IV – PROTOCOLOS:--------------------------------------------------------------------------------- 

- Proposta de Protocolo de cooperação entre o Município das Velas e a 

Freguesia do Norte Grande, celebrado no seguimento da deliberação tomada por 

esta Câmara Municipal em reunião de 15 de Março passado.-----------------------------

-------A Câmara aprovou por maioria o presente protocolo, o qual vigorará desde a 

data da assinatura, por ambas as partes, até ao dia 31 de Dezembro do corrente 

ano, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção da 

vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis Teixeira, não 

por discordar com os apoios financeiros às Juntas de Freguesia, mas pela forma 

como os protocolos foram elaborados.----------------------------------------------------------- 

- Proposta de Protocolo de cooperação entre o Município das Velas e a 

Freguesia da Urzelina, celebrado no seguimento da deliberação tomada por esta 

Câmara Municipal em reunião de 15 de Março passado.-----------------------------------

-------A Câmara aprovou por maioria o presente protocolo, o qual vigorará desde a 

data da assinatura, por ambas as partes, até ao dia 31 de Dezembro do corrente 

ano,com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção da 

vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis Teixeira, não 

por discordar com os apoios financeiros às Juntas de Freguesia, mas pela forma 

como os protocolos foram elaborados.----------------------------------------------------------- 

- Proposta de Protocolo de cooperação entre o Município das Velas e a 

Freguesia de Santo Amaro, celebrado no seguimento da deliberação tomada por 
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esta Câmara Municipal em reunião de 15 de Março passado.-----------------------------

-------A Câmara aprovou por maioria o presente protocolo, o qual vigorará desde a 

data da assinatura, por ambas as partes, até ao dia 31 de Dezembro do corrente 

ano, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção da 

vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis Teixeira, não 

por discordar com os apoios financeiros às Juntas de Freguesia, mas pela forma 

como os protocolos foram elaborados.----------------------------------------------------------- 

- Proposta de Protocolo de cooperação entre o Município das Velas e a 

Freguesia de Velas, celebrado no seguimento da deliberação tomada por esta 

Câmara Municipal em reunião de 15 de Março passado.-----------------------------------

-------A Câmara aprovou por maioria o presente protocolo, o qual vigorará desde a 

data da assinatura, por ambas as partes, até ao dia 31 de Dezembro do corrente 

ano, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção da 

vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis Teixeira, não 

por discordar com os apoios financeiros às Juntas de Freguesia, mas pela forma 

como os protocolos foram elaborados.----------------------------------------------------------- 

- Proposta de Protocolo de cooperação entre o Município das Velas e a 

Freguesia das Manadas, celebrado no seguimento da deliberação tomada por 

esta Câmara Municipal em reunião de 15 de Março passado.-----------------------------

-------A Câmara aprovou por maioria o presente protocolo, o qual vigorará desde a 

data da assinatura, por ambas as partes, até ao dia 31 de Dezembro do corrente 

ano, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção da 

vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis Teixeira, não 

por discordar com os apoios financeiros às Juntas de Freguesia, mas pela forma 

como os protocolos foram elaborados.----------------------------------------------------------- 

V - REQUERIMENTOS:----------------------------------------------------------------------------- 
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- de Sociedade de Gestão Imobiliária e Turística “Malha Cinzenta” solicitando a 

renovação de alvará de licenciamento de construção nº 17/2007, sita no caminho 

do Porto da Fajã de Santo Amaro. Encontra-se anexa informação da Comissão de 

Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------- 

-------Tendo o processo suscitado algumas dúvidas a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar alguns esclarecimentos à Comissão de Apoio à Secção de 

Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos, para futura decisão.---------------------------- 

- de António do Espírito Santo Mazeda, residente nesta Vila, projectos de 

especialidades referentes a construção de apartamentos turísticos na Rua do Mar, 

nas Velas. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de 

Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.------------------------------------------------------- 

-------A Câmara aprovou os projectos de especialidades.-----------------------------------

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

VI - DIVERSOS:---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Projecto do Edifício Sol, em Rosais, apresentado pelo vereador Amaro Azevedo 

para apreciação. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção 

de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.--------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou por unanimidade analisar, devidamente e com cautela 

este projecto, em futura reunião.------------------------------------------------------------------ 

VII – PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO:------------------------------------------------------- 

-------Pelo Presidente da Câmara foram apresentadas as seguintes propostas:------

a) - “Considerando que em reunião desta Câmara Municipal, realizada no dia 15 

de Março passado, foi deliberado atribuir a medalha de prata do Município ao Dr. 

Duarte Manuel Ávila Severino Soares;-----------------------------------------------------------

-- Considerando que a referida atribuição será efectuada no dia 23 de Abril 

próximo, dia de S. Jorge e feriado municipal;--------------------------------------------------

-- Considerando a importância da referida atribuição,----------------------------------------
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-- Proponho à Câmara Municipal o pagamento da deslocação do homenageado, 

com a passagem aérea Terceira/S. Jorge/Terceira”.-----------------------------------------

-------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata 

executoriedade, a presente proposta de deliberação.---------------------------------------- 

b) - “Considerando que o dia 23 de Abril é o nosso feriado municipal onde realizam 

as conhecidas «Festas de S. Jorge»;-------------------------------------------------- 

Considerando que nas mesmas datas realizam-se alguns eventos resultantes 

dessas Festas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Proponho à Câmara Municipal das Velas:-----------------------------------------------------

1 – O pagamento das despesas com os “emolumentos de altar”, resultantes das 

festividades litúrgicas de S. Jorge;---------------------------------------------------------------- 

2 – O pagamento da deslocação, alojamento e alimentação de um grupo de fados 

da ilha do Faial, para actuar no dia 24 de Abril, no Auditório Municipal;----------------

3 – O pagamento pela actuação de bandas de Garagem, para actuar na noite do 

dia 24 de Abril;------------------------------------------------------------------------------------------

-4 – O pagamento da banda de Luís Bettencourt, que actua no dia 25 de Abril no 

Auditório Municipal”.---------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata 

executoriedade, a presente proposta.------------------------------------------------------------ 

c) - “Considerando o não cumprimento na realização do investimento celebrado 

por protocolo nº 8 com a Freguesia do Norte Grande, no valor de 19.000,00€ 

(dezanove mil euros);---------------------------------------------------------------------------------

-- Considerando o não cumprimento na realização do investimento celebrado por 

protocolo nº 18 com a Freguesia dos Rosais, no valor de 19.370,00€ (dezanove 

mil trezentos e setenta euros);---------------------------------------------------------------------

-Proponho à Câmara Municipal das Velas:-----------------------------------------------------

---------A cessação dos referidos protocolos ao nível de transição  de cabimentos e 
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compromissos financeiros para o ano 2010, dado a esses incumprimentos”.---------

-------A Câmara aprovou a presente proposta por maioria, e em minuta para 

imediata executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido 

Socialista e o voto contra da vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, 

Maria Isabel Góis Teixeira.-------------------------------------------------------------------------- 

-------Pelo vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo foi apresentada proposta de 

preços para recolha de resíduos sólidos urbanos 2010, documento que aqui se dá 

por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos, ficando arquivado 

em pasta anexa ao arquivo desta acta.----------------------------------------------------A 

Câmara deliberou aprovar a presente proposta, que entrará em vigor no próximo 

dia 1 de Maio, após publicitação por edital e na página electrónica do Município, 

por maioria e em minuta para imediata executoriedade, com os votos favoráveis 

dos eleitos pelo Partido Socialista e o voto contra da vereadora eleita pelo Partido 

Social Democrata, Maria Isabel Góis Teixeira, por não concordar com um aumento 

tão brusco devido às dificuldades financeiras que a população enfrenta.--------------- 

VIII – PROJECTOS DE REGULAMENTO:-----------------------------------------------------

-- Projecto de regulamento municipal de veículos estacionados abusiva e/ou 

indevidamente na via pública, documento que aqui se dá por integralmente 

reproduzido para os devidos e legais efeitos, ficando arquivado em pasta anexa ao 

arquivo desta acta.------------------------------------------------------------------------------------

----A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade, analisar este documento em futura reunião, após a inclusão no 

mesmo das taxas respectivas e sua fundamentação nos termos legais.--------------- 

- Projecto de regulamento e tabela de taxas e licenças municipais, documento que 

aqui se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos, ficando 

arquivado em pasta anexa ao arquivo desta acta.--------------------------------------------

--------A Câmara deliberou, por maioria e em minuta para imediata executoriedade, 
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com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção da 

vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis Teixeira, 

submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal e posteriormente publicitá-lo na 

2ª série do Diário da República, para apreciação pública, durante 30 dias úteis, 

nos termos do artº 118º do Código do Procedimento Administrativo.-------------------- 

ENCERRAMENTO:-----------------------------------------------------------------------------------

--------Não havendo outros assuntos a tratar o senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião, eram doze horas e cinquenta minutos.------------------------------ 

 

O Presidente, 

 

 

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 


