
 

                           

C Â M A R A  M U N I C I P A L  D O  S A B U G A L  

 

                                                                ACTA  Nº 26/ 2010 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  30 DE JUNHO DE 2010 

 

 

PRESIDENTE: 

 

António dos Santos Robalo 

 

VEREADORES: 

 

Joaquim Fernando Ricardo 

Luís Manuel Nunes Sanches 

Ernesto Cunha 

Sandra Isabel Santos Fortuna 

Francisco António Simões dos Santos Vaz 

 

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: 

 

Maria Delfina Gonçalves  Marques Leal 

 

HORA DE ABERTURA: 

 

Dez horas 

 

 

LOCAL:  Sede da Junta de Freguesia de Aldeia de Santo António 

 

 

SALDO DO DIA 29 DE JUNHO DE 2010 ----->    Op. Orçamental:            1.258.625,69 €    

                   Op. Não Orçamental:       759.241,32 € 
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� Às  dez  horas  o Presidente da Câmara, declarou aberta a reunião. ----------------------------------------- 

 

� Em cumprimento do disposto no Artigo 83° da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, apreciar e votar todos os assuntos apresentados pela Presidência da 

Câmara e não incluídos na Ordem de Trabalhos elaborada para a presente reunião. --------------------- 

 
ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
� Iniciados os trabalhos o Presidente da Câmara , na sequência do pedido de suspensão do Vereador 

António Dionísio, (reunião de 23/06/2010), o Presidente da Câmara verificou a legitimidade e identidade 

de  Francisco António Simões dos Santos Vaz, pela apresentação do respectivo bilhete de 

identidade/cartão de cidadão, investindo-o nas funções de Vereador, após ter prestado juramento. ----- 

 

� De seguida o Presidente da Câmara  tomou a palavra para saudar o público  presente  tendo dito 

que a lógica destas reuniões fora da Câmara era  também  a de  ter possibilidade de  ouvir as Juntas de 

Freguesia. Que Aldeia de Stº António era a 5ª  maior freguesia, em termos de número de eleitores, 

sistema adoptado  para a ordem de realização destas reuniões. De seguida passou a palavra ao 

Presidente da Junta de Freguesia que  depois de  dar as boas vindas aos presentes  e felicitar o 

executivo  por se ter deslocado à freguesia para realização da sua reunião. De seguida fez uma 

pequena apresentação de  algumas das limitações da Freguesia. Começou  por dizer que  a freguesia 

tinha  mais de 600 eleitores,  5 anexas -  Aldeia de Santo António, Bairro da Ponte, Alagoas, Ameais 

e Urgueira. e 850 habitantes e uma coisa muito importante, que era ter  gente na Escola, no Jardim-

de-Infância. Assim disse: 

 

1. “Que nas Alagoas havia  um défice em relação à estrada que ligava a Av. do Castanheiro das 

Merendas ao Meimão. Esta  era uma estrada já  em Plano de Actividades há mais de 25 anos, 

mas não concretizada porque as verbas que a Junta recebia não permitiam  fazer este troço 

de estrada. Era um troço de estrada muito importante, porque permitiria fazer passar o 

autocarro e deixar as crianças na aldeia, em vez das crianças  se deslocarem como 

actualmente, quase 1 km até à placa para poderem apanhar o autocarro em direcção ao 

Sabugal. Há um caminho bastante utilizado pelos próprios moradores, quando se deslocam 

para Stº Estêvão, Meimão, que era também  bastante importante de se fazer pois muitos dos 

habitantes das Alagoas eram naturais do Meimão. Que nas Alagoas havia uma zona, onde já 

existiam 3 famílias, que não dispunha de abastecimento de água nem esgoto e que era uma 

infra-estrutura relativamente acessível de fazer  

 

2. Que em Aldeia de Stº António e em termos de infra-estruturas havia muita  coisa feita, mas  

não dispunham de  um WC público em toda a Freguesia, que achava necessário nem de um 

Parque de Diversões para crianças, pois  não tinham  um local onde as crianças se 
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pudessem  divertir; a freguesia não tinha um  posto médico estando a pensar transformar  

uma sala da Junta para  essa finalidade.; 
 

3. Que nos Amiais havia duas zonas históricas  “Moita Cabeça” e a zona da “Calçada 

Romana”, que  poderiam  vir a ser potenciadas;  
 

4. Que as entradas de Alagoas e as entradas de Amiais estavam totalmente degradadas, sendo 

necessário  fazer-se uma melhoria no pavimento das entradas, bem como executar as 

respectivas  valetas; 
 

5. O Bairro da Ponte – entrada sul do Sabugal,  julgo que neste momento é onde existem 

maiores carências: 
 

a. Construção de passeios na Rua Marques de Pombal; 

b. Requalificação dos existentes; 

c. Melhoramento do pavimento da estrada 

d. Colocação de grades protectoras, desde o miradouro  até à ponte do Côa; 

e. Criação de zonas ajardinadas na encosta da Rua do Miradouro, na encosta da R. 

Dr. António Vilardell Vinõlas e na encosta da R. do Alto da Ponte; 

f. Embelezamento do Cruzamento de Aldeia Stº António/Sortelha; 

g. Melhoramento do Acesso Srª da Graça/Futuro Parque de Campismo; 

    

6. A zona da entrada Sul do Sabugal, no Bairro de São Pedro, havia  muitos carros 

estacionados, onde estavam  os caixotes do lixo, sendo urgente fazermos aqui um muro de 

suporte para arranjar pelos menos lugares de estacionamento para os moradores, e para 

podermos deixar livres as duas faixas de rodagem, é uma Rua muito estreita para o trânsito 

que tem, aqui para a Aldeia, para Sortelha, para todo o lado; 

 

7. A Rua do Miradouro, tem uma curva a seguir ao cruzamento, quando se vai para cima, esta 

parte está instável, a Rua de cima já tem rachas, é urgente que passe aqui alguém da 

Câmara para ver, porque se vier outro Inverno como este, esta Rua vai desabar. Deveriam 

ser colocados gradeamentos e suporte de alguma forma, até acho que já falaram na 

Assembleia Municipal de um acesso pedonal de cima até abaixo, o que seria bonito. 
 

8. Passeios, acho que os que existem estão cheios de buracos e daqui até lá abaixo existem 

passeios, daqui para cima não existem passeios. Quem quer sair de casa põe o pé 

imediatamente na estrada; 
 

9. O “mamarracho”: acho que era urgente também arranjar esta parte Sul do Sabugal, tentar 

demolir ou arranjar outra solução, porque acho que fica uma fotografia extremamente feia 

para quem vira no nosso cruzamento de acesso; 
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10. Na freguesia temos  um outro “mamarracho” que é chamado a Casa do Povo, construída 

nos anos 70, e que neste momento está completamente ao abandono. Pedia auxílio, mais a 

nível das máquinas da Câmara, equipamentos para demolição, para que depois fosse 

construído um telheiro;  
 

11.  Que  a construção de uma rotunda na  estrada que liga  Sabugal a Sortelha, melhorava 

significativamente o tráfego, obrigando a reduzir a velocidade, melhorando assim a 

segurança dos utentes do local; 
 

12. Que a freguesia tinha   bastantes  jovens e não tinham  um espaço para jogar à bola e  que o 

Centro Desportivo com a  Junta de Freguesia estavam a  elaborar um projecto para 

execução de um campo de futebol, em virtude do ringue existente se encontrar num estado 

avançado de degradação, pelo que pedia apoio para que esta parceria pudesse ser uma 

realidade; 
 

13. Que na penúltima Assembleia tinha sido  focada a questão da limpeza de Zonas da  

Barragem, pelo que, na parte que lhe dizia respeito tinha já  mandado proceder a essa 

limpeza, tendo proposto, com o objectivo de se fazer um aproveitamento das potencialidades 

proporcionadas pela Barragem a aquisição de piscinas flutuantes, com uma zona de lazer”. 
 
 

� Em resposta o Presidente da Câmara disse que  relativamente aos acessos e às ruas iria verificar a 

situação e logo que  passasse o período do Verão  poderia ser possível que a equipa da Câmara  

pudesse fazer  algumas das pavimentações solicitadas, pelo menos prepará-las em tout venant, para 

posteriormente se poder colocar o alcatrão, o que ficaria  muito mais barato. 

 

Relativamente à questão do abastecimento de água  disse que todas as localidades tinham direito a 

água, esgotos e energia, no entanto  havia que definir prioridades. 

 

Quanto há zona desportiva era necessário fazer-se alguma coisa. Normalmente os ringues eram  

apoiados pela Junta de Freguesia através  da verba de capital, dando  a Câmara  um subsídio de 

7.500,00€ . 

 

No Bairro da Ponte, já tinha sido adquirido o terreno, pertencente à família do Dr. António Vilardell 

Vinõlas, onde  se encontravam  os pinheiros e que  iriam tentar fazer alguma coisa. 

 

Relativamente à casa ( no cruzamento da estrada para Sortelha), de facto dá muito mau aspecto, sendo uma 

má imagem do Concelho do Sabugal,  pelo que se iria notificar os proprietários  por forma a tentar 

resolver a situação. 
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Relativamente ao Rio Côa disse que tinha sido  lançado  concurso  para  Requalificação das Margens 

do Côa entre as Pontes, tendo  havido um prolongamento até à Praia Fluvial, e que tentariam integrar 

algumas  das situações em trabalhos a mais da obra.  Que a Barragem tinha um Plano de 

Ordenamento de Albufeira e que  havia  contactos com um empreendedor no sentido de colocar um 

cais náutico, prendendo-se a maior dificuldade  no facto de arranjar espaços para  estruturas de apoio.  

 

O Vereador Joaquim Ricardo tomou a palavra para dizer  “  hoje é um grande dia para a Freguesia. 

Dizem que há sempre uma 1ª vez. Porém, hoje, acontecem duas primeiras vezes. É a primeira vez que 

o executivo camarário reúne na freguesia e,  sem falsa modéstia, foi uma proposta minha  aceite por 

todo o executivo.  A outra é o facto de  ser a primeira vez que um filho da terra faz parte do executivo 

da câmara. Eu estou aqui não para colher louros, mas lancei-me nesta grande aventura em prol da 

minha Freguesia, que eu gosto muito, pela qual eu tenho feito alguma coisa, e pela qual  vou 

combater até aos últimos dias da minha vida, para ver se melhoro alguma coisa. Resta-me agradecer 

aos meus colegas do executivo, em particular ao Sr. Presidente da Câmara a amabilidade que 

tiveram, das palavras que proferiu quanto às necessidades que o nosso Presidente da Junta referiu, e 

esperemos que em breve, aquelas que envolvam pequenos apoios sejam feitas, nomeadamente na 

Urgueira.  Acho que com pouco dinheiro  conseguimos transformar aquela praça (onde se encontra  

construída a Casa do Povo ) numa maravilha, porque se sair aquele “mamarracho” como já foi chamado, 

vai embelezar  todo o adro da Igreja.  E  estou à vontade nisso, porque nos anos 70, fui eu que fiz 

parte da Comissão que construiu aquela casa. Na altura foi útil, hoje não é, e portanto temos de 

andar com o tempo. A ligação ao Castanheiro das Merendas, que não é um gasto muito elevado e a 

água aos Quintinhos e  Alagoas  são também investimentos de pequena monta.”-------------------------- 

 

O Presidente da Câmara retomando a palavra disse que  “ estamos nos tempos em que tem que 

haver cooperação e complementaridade, e às vezes o dinheiro não é tudo para fazer estas obras. Os 

três exemplos referidos de,  uma demolição, uma pavimentação, abrir valas, esticar tubo, são 

situações às vezes que não necessitam de muito dinheiro, podendo eventualmente fazer-se com  as 

equipas da Câmara ou por Delegação de Competências e  aí nós podemos comprometermo-nos. 

Agora alerto para o seguinte, o compromisso não significa que seja já para amanhã. Vamos 

programar o serviço na Câmara  para podermos proceder dessa forma”.-------------------------------- 

 

O Vereador Luís Sanches tomou a palavra para agradecer a amabilidade da Junta de Freguesia da 

Aldeia de Santo António em ter recebido o executivo na sua sede. “ Ouvi atentamente as palavras do 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia e ouvi as palavras do Vereador Ricardo. Costumo dizer que 

nós estamos na Câmara Municipal para ouvir as pessoas, do que necessitam, o que é prioritário e  

acho que vocês têm um porta-voz excepcional de Aldeia de Santo António, na Câmara,  que estará 

atento a todas as situações, a todos os pormenores e que tentará, dentro do  possível,  resolver.  Eu 

próprio tinha aqui uma chamada de atenção para o Sr. Presidente da Câmara,  no período  do Antes 

da Ordem do Dia, que vem de encontro ao que se  falou  sobre a Barragem do Sabugal. E a que 

questão prende-se com o facto do Sr. Presidente  fazer chegar a alguém com responsabilidade na 
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matéria para que  seja resolvida o mais rápido possível a situação do piso do Paredão da Barragem 

do Sabugal, que está a ficar completamente degradado, pois é um cartão – de -visita para o 

Concelho. Da minha parte estarei atento.  Costumo dizer aos senhores  Presidentes de Junta que 

estamos  para os ouvir, para os atender, e daquilo que de mim depender podem estar descansados 

que terão sempre o meu apoio para aquilo que for prioritário para as Freguesias.”--------------------- 

 
A Vereadora Sandra Fortuna tomou a palavra para acrescentar algumas palavras ao que o Vereador 

Luís acabara de dizer e também discordar amavelmente de uma situação.  “ O Presidente da Junta de 

Freguesia – Mota, que conhece já há algum tempo, penso que nunca precisou de porta-voz, embora 

agora tenha algum acréscimo, pois sempre conseguiu fazer chegar a mensagem dele onde queria e 

onde pretendia. Dar  os parabéns pela apresentação que estava excelente. Foi a única  freguesia, até 

agora,  onde houve apresentação em suporte informático, o que  facilita muito, quer pelas 

fotografias quer pela maneira como a apresentação foi feita. Agora relativamente às obras 

apresentadas,  todas as localidades mereciam que alguns dos  pontos apresentados já estivessem 

resolvidos, como a água e o saneamento, porque  já deveríamos  ter água e saneamento em todas as 

nossas casas pois acho que é das coisas mais importantes, independentemente  das obras referidas. 

Relativamente  às obras  referidas e por aquilo que  me apercebi, já tinhas transmitido essa 

preocupação ao Sr. Presidente de Câmara,  dir-te-ei: há prioridades, e devemos ter sempre a nossa 

atenção focada essencialmente  numa ou duas obras. Elas são muitas e têm todas razão de ser.  

Agora o Concelho do Sabugal tem 40 Freguesias e os tempos não estão para brincadeiras. Outro 

ponto e que julgo muito importante, prende-se com o número de pessoas que aqui estão hoje  e por 

isso quero dar os parabéns, porque demonstra a preocupação existente em cada uma das pessoas 

para o melhor da sua Freguesia, porque quando as pessoas não vêm, não aderem, transmite uma 

mensagem  de que está tudo bem e aqui nota-se que não está tudo bem. Para terminar,  e mais numa 

base de gerações, quando dizemos que os jovens não têm experiência, não conseguem..  quer dizer tu 

és o exemplo de um Presidente de Junta de Freguesia  jovem, e que os jovens conseguem fazer bem 

quando querem e  quando trabalham ”.-------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Câmara  agradeceu também  a forma como foi feita a apresentação, tendo sido o 

único Presidente de Junta a  apresentar, há já alguns meses,   um Plano  de Actividades à Câmara, 

identificando todas as situações da Freguesia.------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Junta de Freguesia perguntou ainda se já sabia  mais alguma coisa relativamente à 

Estação Elevatória da Urgueira. Em resposta o Presidente da Câmara disse que a Empresa Águas do 

Zêzere e Côa tinha para fazer  4  Estações Elevatórias: 2 em Vila do Touro, 1 na Urgueira e outra na 

Ruvina cujas obras estavam já adjudicadas  e iniciar em Agosto de 2010.---------------------------------- 



        

                   _____________________________ 

                  Acta da Reunião de 30-06-2010                                                                                                                             7 

 

 

O Vereador Francisco Vaz tomou a palavra para agradecer a presença do público e dar os parabéns  

ao Presidente da Junta.  Que era uma pessoa que gostava mais de ouvir do que falar, sendo  que uma 

das maiores virtudes que o homem tem é saber ouvir e a segunda é saber escutar. Assim tinha 

registado  tudo o que  o  Presidente de Junta pretendia  bem como  o que as   pessoas  presentes 

tinham dito  e, da sua  parte,  prometia  fazer o melhor que sabia  e podia, não só aqui, mas também 

para o concelho do Sabugal. Basicamente contassem com ele.------------------------------------------------ 

 

ORDEM DO DIA 
 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO URBANÍSTICO  

D.E.P.U. 

OBRAS PARTICULARES 

TOMADAS DE CONHECIMENTO 
 

� A Câmara tomou conhecimento:  

 

Dos despachos exarados pelo Presidente da Câmara no uso da competência a que refere o nº 1 do art. 

65°da Lei n.º 169/99 de 18/9, relativo a: Obras Particulares, no período de 24/06/10 a 30/06/10. -------- 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 
DIVERSOS 
 
� Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de licenciamento Higio-Sanitário de viaturas 

(matrículas 47-FQ-01 e 75-81-IF), para transporte e distribuição de pão e produtos afins formulado pela 

Padaria Pascoal, Lda., com sede na Travessa da Fonte, n.º 4, Freguesia de Foios e Concelho do 

Sabugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de Voto de Louvor aos funcionários Manuel 

José Teixeira e Joaquim Carvalho Correia que se reformaram no passado dia 31/05/2010 e 

18/06/2010 e que se transcrevem: 

 
Joaquim Carvalho Correia 

Em Reunião de Câmara de 30 de Junho de 2010, foi deliberado, por unanimidade, atribuir um Voto de 

Louvor a Joaquim Carvalho Correia, Assistente Operacional da Câmara Municipal de Sabugal, que cessou 

funções, por aposentação, no dia 18 de Junho de 2010. 
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No exercício das suas funções, o Senhor Joaquim Carvalho Correia agiu com profunda lealdade e revelou 

elevada competência, grande dedicação, disponibilidade, exemplar postura pessoal, isenção, empenho, 

honrando-se e honrando todos os Funcionários do Município de Sabugal. Sabugal, 30 de Junho de 2010” 

 

Manuel José Teixeira 

Em Reunião de Câmara de 30 de Junho de 2010, foi deliberado, por unanimidade, atribuir um Voto de 

Louvor a Manuel José Teixeira, Assistente Operacional da Câmara Municipal de Sabugal, que cessou 

funções, por aposentação, no dia 31 de Maio de 2010. 

No exercício das suas funções, o Senhor Manuel José Teixeira agiu com profunda lealdade e revelou 

elevada competência, grande dedicação, disponibilidade, exemplar postura pessoal, isenção, empenho, 

honrando-se e honrando todos os Funcionários do Município de Sabugal. Sabugal, 30 de Junho de 2010”. -- 

 

� Carta da Associação de Municípios da Cova da Beira a solicitar a emissão de parecer 

relativamente a Concurso Público Internacional para a Concessão da Exploração e Gestão dos 

Sistemas de Distribuição de Água para Consumo Público e Drenagem de Águas Residuais. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

continuidade do procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Carta de Encarregados de Educação do Sabugal a solicitar alteração de percurso e horário do 

autocarro da Empresa Viúva Monteiro & Irmão, Ld.ª, nomeadamente que o itinerário Cerdeira – 

Rapoula do Côa passe para Cerdeira – Sabugal. Deliberado, por unanimidade, comunicar que a 

gestão do transporte bem como os respectivos horários são da responsabilidade da Empresa Viúva 

Monteiro & Irmão, Ld.ª, não estando a Câmara disponível para comparticipar o transporte de alunos  

residentes em localidades que tenham o nível de ensino. ---------------------------------------------------- 

 
� Informação da Secção de Recursos Humanos sobre a necessidade da Câmara se pronunciar, 

relativamente à abertura de procedimento concursal para 2 Assistentes Operacionais, na área de 

Cantoneiro ( já aprovado em reunião de 28/04/2010). Deliberado, por unanimidade, autorizar que o 

procedimento concursal seja aberto a trabalhadores com e sem relação jurídica de emprego público, 

devendo aguardar-se a emissão do parecer solicitado à CCDRC. ------------------------------------------- 

 

DIVERSOS 

 

� Carta da Santa Casa da Misericórdia do Sabugal a solicitar duas balizas de futebol 5. Deliberado,  

por unanimidade,  atribuir  um  subsídio  no  valor   de 593,03€,  consubstanciado na aquisição das  

balizas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 

� Informação sobre o pedido formulado por Agostinho Nunes Almeida,  residente na Rua do Beco 

das Cruzes, n.º 2 no Sabugal,  de pagamento fraccionado da despesa de água no valor de 584,56€,  

em 12 prestações, face às dificuldades económicas sentidas pelo seu agregado familiar. Deliberado, 

por unanimidade, deferir o pedido, bem como perdoar o pagamento das respectivas execuções 

fiscais e juros de mora. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 

 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar a 5ª Alteração ao Orçamento para 2010 e 5ª Alteração às 

Grandes opções do Plano 2010-2013. -------------------------------------------------------------------------- 

 
GABINETE DE APOIO A JUNTAS DE FREGUESIA 

 
� Deliberado, por unanimidade, transferir para as Juntas de Freguesia, a quantia total de 

5.232,19 € referente a “Aquecimento das Escolas”, da seguinte forma:  

 

Localidade Valor 

Vale de Espinho 525,39€ 

Santo Estêvão 1.682,80€ 

Rapoula do Côa 826,00€ 

Soito 790,00€ 

Vila Boa 1.408,00€ 

TOTAL 5.232,19€ 

 
 

JUNTAS DE FREGUESIA 
 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 

 

� Deliberado, por unanimidade, transferir para: 

 

� Junta de Freguesia de Lageosa da Raia, a quantia de 18.000,30 € da verba de capital e/ou 

até ao seu limite, para “Construção do Telheiro no Parque de Merendas da Lageosa”. ------ 
 

 
OBRAS PÚBLICAS 
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RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 
� Deliberado, por unanimidade, receber definitivamente a obra: “Pavimentação de Caminho Rural 

entre Vilar Maior e Badamalos” e autorizar a extinção das garantias prestadas e o reembolso das 

quantias retidas a título de reforço da garantia, acrescida dos respectivos juros, se a eles houver 

direito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERSOS 

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar os Projectos de Execução de: 

 

� Iluminação Cénica Monumental do Castelo de Alfaiates; 

� Iluminação Decorativa da Praça Brás Garcia de Mascarenhas; 

� Infra-Estrutura de Telecomunicações da Praça Brás Garcia de Mascarenhas. --------------------- 

 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento de uma indemnização no montante de 

6.000,00 € a herdeiros de José Job, (parcela 25 do mapa de Expropriações), relativo à demolição de 

um muro, na sequência da obra: “ Ligação A23 – Fronteira -Via Estruturante da Raia – 1ª Fase”, 

nos termos e com os fundamentos na informação prestada pelo respectivo serviço (inf. op-

vc/036/10). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar a não execução de  trabalhos, no montante de 16.828,69€ da 

obra de “ Concepção e Construção do Balneário Termal das Termas do Cró”  sendo que estes  

trabalhos  constam da informação de trabalhos a mais aprovados em reunião de 05/05/2010 mas que 

por lapso não constaram da mesma Assim,  o montante dos trabalhos a mais é de 119.446,03€, o 

montante dos trabalhos a menos é de 16.828,69€. ----------------------------------------------------------- 

 

----Sendo treze horas e trinta minutos e não havendo mais assuntos a tratar foi declarada encerrada a 

reunião cuja acta foi aprovada em minuta para resolução imediata das deliberações tomadas, que por 

mim ____________________, Assistente Técnica foi lavrada e vai ser assinada, conforme disposto 

no n.º 3 do art. 92° da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro. ----------------------------------------------------- 

 

                O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

                  -António dos Santos Robalo -       


