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RESUMO DA ATA Nº 01/2017 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE JANEIRO DE 2017  

 

 ------ Em cumprimento do disposto nos n.ºs. 1 e 2, do art.º 56.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, complementado com 

o n.º 2, do art.º 22.º do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal de Mangualde, aprovado 

na primeira reunião do mandato 2013/2017, realizada em 24 de outubro de 2014, e alterado na 

reunião de 19 de dezembro de 2016, tornam-se públicas as deliberações tomadas pela câmara 

municipal na sua reunião ordinária realizada em 05 de janeiro de 2017. ---------------------------------  

 

 ------ PRESENÇAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Presidência da reunião:  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Presidente da câmara, Dr. João Nuno Ferreira Gonçalves de Azevedo. ----------------------------  

 

 ------ Vereadores presentes: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Eng.º Joaquim Manuel Patrício Ferreira; -------------------------------------------------------------------  

 ------ Dr. Frederico Paulo Saraiva de Albuquerque Assunção, em substituição do senhor Dr. Aníbal 

Maltez; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Dr.ª Maria José de Jesus da Silva Coelho; -----------------------------------------------------------------  

 ------ Sr. João Fernando Albuquerque Lopes; --------------------------------------------------------------------  

 ------ Dr. Joaquim Lúcio Trindade Messias; ----------------------------------------------------------------------  

 ------ Dr. Rui Manuel Moreira Ardérius. --------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Secretário/a: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Dr.ª Maria Gracinda Gomes Lopes Pinheiro da Rocha, Chefe da Divisão Administrativa. ------  

 

 ------ HORA DE ABERTURA ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Dez horas e seis minutos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2016 ----------------  

 

 ------ Foi aprovada, por se verificar a sua conformidade com a respetiva minuta aprovada no final 

da reunião. Atendendo a que a mesma foi previamente distribuída ao senhor presidente da câmara 

e a todos os senhores vereadores, estes dispensaram a sua leitura, conforme previsto no art.º 4.º, 

do Dec.-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro de 1963. -------------------------------------------------------  
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 ------ Em conformidade com o disposto no n.º 3, do art.º 34.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Dec.-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, não participou na aprovação 

da ata em referência o senhor Dr. Frederico Paulo Saraiva de Albuquerque Assunção, porquanto 

não esteve presente na reunião a que a mesma respeita. -----------------------------------------------------  

 ------ Votaram a favor nesta deliberação os restantes membros do órgão executivo, designadamente 

o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício e os vereadores, senhora 

Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Joaquim Messias, senhor Dr. Rui Ardérius e 

ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. ---------------------------------------  

 

 ------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ----------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Operações Orçamentais: 1 734 522,07 € (um milhão setecentos e trinta e quatro mil 

quinhentos e vinte e dois euros e sete cêntimos). --------------------------------------------------------------  

 ------ Operações não Orçamentais 383 640,14 € (trezentos oitenta e três mil seiscentos e quarenta 

euros e catorze cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ A câmara municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------  
 

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

 ------ Ao abrigo do disposto no artigo 52.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o disposto no art.º 11.º, do Regimento das Reuniões, em cada reunião ordinária 

desta câmara municipal há um período de antes da ordem do dia, com a duração máxima de 

sessenta minutos, para tratamento de assuntos gerais de interesse para a autarquia. -------------------  

 ------ Na presente reunião e durante o referido período de antes da ordem do dia foi abordado o 

seguinte assunto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Voto de pesar, em nome do município de Mangualde, pelo falecimento do senhor Dr. Josué 

Rodrigues Pereira, pelos serviços prestados à comunidade nas várias vertentes sociais e profissionais. 
 

-----------------------------------------------ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------EXPEDIENTE ---------------------------------------------------------  

 

 ------ ASSEMBLEIA MUNICIPAL - CONHECIMENTO DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2016 - PROCESSO B-

2 -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ A câmara municipal tomou conhecimento das deliberações tomadas pela assembleia 

municipal na sessão ordinária realizada em 22 de dezembro de 2016. -----------------------------------  
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---------------------------------------------ASSUNTOS DIVERSOS -------------------------------------------------  
 

 ------ PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO DA CENTRAL DE COMPRAS DA CIM VISEU DÃO LAFÕES 

(AQ-04/2015), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO DE 

2017 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO - PROCESSO N.º 063-F/2016 -----------------  

 

 ------ Colocado este assunto à votação a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

minuta do contrato no âmbito do procedimento para adjudicação do fornecimento de energia 

elétrica ao abrigo do Acordo Quadro da Central de Compras da CIM Viseu Dão Lafões (AQ-

04/2015), no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2017, a celebrar 

entre o município de Mangualde e a EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A, em 

cumprimento do disposto no art.º 98.º, conjugado com o art.º 375.º, ambos do Código de 

Contratação Pública (CCP), aprovado pelo Dec.-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação dada 

pelo Dec.-Lei n.º 278/2009, de 02 de outubro e pelo Dec.-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, 

devendo os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a validação de 

todos os elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com demonstração do 

respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. ----------------------------------------------------------  

 ------ Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo, 

designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício e os 

vereadores, senhor Dr. Frederico Assunção que se encontrava nesta reunião em substituição do Dr. 

Aníbal Maltez, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Joaquim Messias, 

senhor Dr. Rui Ardérius, e ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. -----  

 

 ------ MINUTA DO ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE A SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE MANGUALDE E O MUNICÍPIO DE MANGUALDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OPERAÇÃO DESIGNADA “REINTERPRETAÇÃO DO MONTE DA SENHORA DO CASTELO” A 

REALIZAR NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO 10.2.1.6 / RENOVAÇÃO DE ALDEIAS DA MEDIDA N.º 

10 “LEADER” INSERIDA NA ÁREA N.º 4 “DESENVOLVIMENTO LOCAL” DO PDR 2020 – 

APROVAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Terminada a apreciação deste assunto e colocado o mesmo à votação a câmara municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta do acordo de parceria a celebrar entre a 

Santa Casa da Misericórdia de Mangualde e o município de Mangualde para a execução da 

operação designada “Reinterpretação do Monte da Senhora do Castelo”, designadamente a 

construção de um equipamento para uso público, a realizar no âmbito da operação 10.2.1.6 / 

Renovação de Aldeias da medida n.º 10 “LEADER” inserida na área n.º 4 “Desenvolvimento Local” 
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do PDR 2020, devendo os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a 

validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com 

demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. O original do presente 

acordo de parceria ficará arquivado na Pasta dos Protocolos, depois de legalizado. --------------------  

 

 ------ MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO A CELEBRAR ENTRE A SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE MANGUALDE E O MUNICÍPIO DE MANGUALDE REFERENTE À CEDÊNCIA, 

A TÍTULO GRATUITO, DE UMA ÁREA DE 4 154 M2 DO PRÉDIO RÚSTICO INSCRITO NA 

MATRIZ PREDIAL SOB O ARTIGO N.º 8062 E DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 

PREDIAL SOB O N.º 8760, SITO À SENHORA DO CASTELO, PARA EFEITO DE CANDIDATURA 

A APRESENTAR NO ÂMBITO DO PROJETO DESIGNADO “RENOVAÇÃO DE ALDEIAS” – 

APROVAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Colocado este assunto à votação a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

minuta do contrato de comodato a celebrar entre a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde e o 

município de Mangualde referente à cedência, a título gratuito, de uma área de 4 154 m2 do prédio 

rústico inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 8062 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 8760, sito à Senhora do Castelo, para efeito de candidatura a apresentar no âmbito do 

projeto designado “Renovação de Aldeias”, devendo os serviços responsáveis pela 

operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao 

cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e 

regulamentar aplicável. O original do presente contrato de comodato ficará arquivado na Pasta dos 

Protocolos, depois de legalizado. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESIGNADA POR “LIGAÇÃO DO BAIRRO 

DO MODORNO A ALMEIDINHA” – DECISÃO DE CONTRATAR E DECISÃO DE AUTORIZAR A 

DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Entretanto, terminada a análise e discussão deste assunto e em conformidade com a presente 

proposta, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, contratar e autorizar a despesa inerente 

ao contrato a celebrar para a empreitada de “Ligação do Bairro do Modorno a Almeidinha”, com 

o preço base de 280 000,00 € (duzentos e oitenta mil euros), acrescido de IVA e pelo prazo de 

execução de 365 dias, por concurso público, nos termos da alínea b) do art.º 19.º, conjugado com 

o art.º 38º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho. Foi ainda deliberado, por 

unanimidade, aprovar a designação do júri do procedimento proposto nos termos do n.º 1 do art.º 

67.º do referido CCP, bem como aprovar o projeto, o caderno de encargos, o programa de 
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procedimento, a memória descritiva, o orçamento, as peças desenhadas, o plano de prevenção e 

gestão de resíduos de construção e demolição em projeto, o plano de segurança e saúde em projeto 

e demais peças concursais, devendo os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental 

assegurar a validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, 

com demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. 

 ------ Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo, 

designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício e os 

vereadores, senhor Dr. Frederico Assunção que se encontrava nesta reunião em substituição do Dr. 

Aníbal Maltez, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Joaquim Messias, 

senhor Dr. Rui Ardérius, e ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. -----  

 

 ------ HOMOLOGAÇÃO DA CONTA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2009 / RECOMENDAÇÕES 

– INFORMAÇÃO EMITIDA PELO CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA – CONHECIMENTO --------  

 

 ------ Terminada a apreciação deste assunto e de acordo com a presente informação emitida pelo 

chefe da divisão financeira, a câmara municipal tomou conhecimento do presente “Relatório n.º 

71/2016 – DVIC.2” sobre o processo n.º 2509/2009, recebido do Tribunal de Contas no âmbito 

da verificação interna da conta de gerência desta autarquia referente ao exercício de 2009, bem 

como das recomendações constantes do mencionado ofício n.º 33905, de 06-12-2016, devendo 

ser igualmente dado conhecimento das referidas recomendações à Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal e solicitar que as transmita a todas as forças políticas representadas naquele 

órgão, devendo ainda os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a 

validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com 

demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável.------------------------------------  

 

-------------------------------------REQUERIMENTOS E PRETENSÕES -----------------------------------------  

 

 ------ HABITAÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DO REGIME DE ARRENDAMENTO URBANO, PARA 

O REGIME DE RENDA APOIADA, DA CASA N.º 7, DO BAIRRO NOSSA SENHORA DO 

CASTELO, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MANGUALDE – INFORMAÇÃO DA TÉCNICA 

SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Requerente: Maria do Céu Alves da Costa – Processo C-5/7 ---------------------------------------  

 ------ Entretanto, terminada a apreciação deste assunto e de acordo com a informação emitida pela 

técnica superior de serviço social a câmara municipal deliberou, por unanimidade, deferir a 

pretensão e autorizar a alteração do regime de arrendamento urbano, para o regime de renda 

apoiada, da casa n.º 7, do Bairro Nossa Senhora do Castelo, propriedade do município de 

Mangualde e obrigando a inquilina Maria do Céu Alves da Costa ao pagamento de uma renda 
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mensal no valor de 5,00 € (cinco euros), devendo os serviços responsáveis pela operacionalização 

procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da 

presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. -  

 

 ------ PEDIDO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE GABINETE NO CENTRO DE INOVAÇÃO E 

DINAMIZAÇÃO EMPRESARIAL DE MANGUALDE (CIDEM) - APRECIAÇÃO E DECISÃO ----------  

 

 ------ Requerente: Critérios e Requisitos-E-Rega Sistemas de Irrigação, Ld.ª -------------------------  

 ------ Entretanto colocado este assunto à votação a câmara municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar a cedência temporária de um gabinete nas instalações do Centro de Inovação e 

Dinamização Empresarial de Mangualde (CIDEM) à empresa Critérios e Requisitos-E-Rega Sistemas 

de Irrigação, Ld.ª, com NIF 514 167 025 e com sede na rua da Prova – n.º 71, em Mangualde, pelo 

período de um ano e sendo liquidada a importância de € 50,00/mensais pela ocupação do espaço, 

devendo os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a validação de 

todos os elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com demonstração do 

respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. ----------------------------------------------------------  

 

 ------ RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE PARECER RELATIVO A PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA PARA AS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO EM NOME DE ISABEL MARIA MANECAS SANTOS 

GUERRA FRUTUOSO, NOS LOCAIS DENOMINADOS “CADAVAL”, “ENXUDRES” E 

“PRELHÕES”, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MANGUALDE, MESQUITELA E CUNHA ALTA, 

CONCELHO DE MANGUALDE, NO ÂMBITO DO ENQUADRAMENTO DA AÇÃO PRETENDIDA 

NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) E CONDICIONANTES APLICÁVEIS NO PLANO 

MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (PMDFCI) ----------------------------  

 

 ------ Requerente: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. – Processo n.º 

79/2016------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Terminada a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar o parecer emitido relativamente ao pedido veiculado pelo Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas no âmbito da autorização prévia para as ações de rearborização em nome 

de Isabel Maria Manecas Santos Guerra Frutuoso, nos locais denominados “Cadaval”, “Enxudres” 

e “Prelhões”, na União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, concelho de 

Mangualde, a que corresponde o processo n.º 79/2016, devendo os serviços responsáveis pela 

operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao 

cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e 

regulamentar aplicável. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------ RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE PARECER RELATIVO A PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA PARA AS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO EM NOME DE JOÃO ATHAYDE SÁ E MELO 

REBELO, NO LOCAL DENOMINADO “QUINTA DO AMEAL”, NA LOCALIDADE E FREGUESIA 

DE ABRUNHOSA-A-VELHA, CONCELHO DE MANGUALDE, NO ÂMBITO DO 

ENQUADRAMENTO DA AÇÃO PRETENDIDA NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) E 

CONDICIONANTES APLICÁVEIS NO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS (PMDFCI) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Requerente: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. – Processo n.º 

81/2016------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Terminada a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar o parecer emitido relativamente ao pedido veiculado pelo Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas no âmbito da autorização prévia para as ações de rearborização em nome 

de João Athayde Sá e Melo Rebelo, no local denominado “Quinta do Ameal”, na localidade e 

freguesia de Abrunhosa-a-Velha, concelho de Mangualde, a que corresponde o processo n.º 

81/2016, devendo os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a 

validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com 

demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável.------------------------------------  

 

 ------ RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE PARECER RELATIVO A PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA PARA AS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO EM NOME DE JOÃO PAULO FRADIQUE MORAIS 

JERÓNIMO, NOS LOCAIS DENOMINADOS “CARRIÇAL”, “CARRIÇAL DAS BOUCHAS”, 

“COVAS DO BARRO” E “MULEDO”, NA FREGUESIA DE ESPINHO E CONCELHO DE 

MANGUALDE, NO ÂMBITO DO ENQUADRAMENTO DA AÇÃO PRETENDIDA NO PLANO 

DIRETOR MUNICIPAL (PDM) E CONDICIONANTES APLICÁVEIS NO PLANO MUNICIPAL DE 

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (PMDFCI) --------------------------------------------------  

 

 ------ Requerente: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. – Processo n.º 

82/2016------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Terminada a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar o parecer emitido relativamente ao pedido veiculado pelo Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas no âmbito da autorização prévia para as ações de rearborização em nome 

de João Paulo Fradique Morais Jerónimo, nos locais denominados “Carriçal”, “Carriçal das 

Bouchas”, “Covas do Barro” e “Muledo”, na freguesia de Espinho e concelho de Mangualde, a que 

corresponde o processo n.º 82/2016, devendo os serviços responsáveis pela operacionalização 

procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da 

presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. -  

 



 
 

 8 

 

----------------PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO ------------------  

 

 ------ Ao abrigo do disposto no n.º 2, do art.º 49.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, e de acordo 

com o n.º 4, do art.º 5.º e art.º 13.º, do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal, aprovado 

na primeira reunião do mandato 2013/2017, realizada em 24 de outubro de 2013, todas as 

reuniões da câmara municipal de Mangualde serão públicas, e no final de cada uma, encerrada a 

ordem do dia, há um período de intervenção aberto ao público, o qual não excederá 30 minutos 

por cada reunião e 5 minutos por cada munícipe, durante o qual a câmara municipal deverá prestar 

os esclarecimentos que lhe foram solicitados até ao quinto dia útil anterior, para serem tratados em 

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

 ------ De referir ainda que, em conformidade com o disposto n.º 6, do referido art.º 49.º, do anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é feita uma referência sumária às eventuais intervenções 

do público na solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas. -----------------------------------------  

 ------ Para a presente reunião e em cumprimento do referido Regimento das Reuniões da Câmara 

Municipal, foi efetuada a seguinte inscrição para intervenção e esclarecimento ao público: ---------  

 

 ------ Carlos Manuel Abrantes de Oliveira Mouta - Pedido de intervenção na reunião da câmara 

municipal para abordar assunto relacionado com a mata que existe na retaguarda do seu 

terreno, bem como o estaleiro existente em frente à sua moradia - Processo C-11 ----------------  

 

------------------------------------------------ENCERRAMENTO ----------------------------------------------------  

 

 ------ Todas as deliberações constantes desta ata foram aprovadas, por unanimidade, em minuta no 

final da reunião, para produção de efeitos imediatos e eficácia externa, nos termos do n.º 3 e para 

efeitos do disposto no n.º 4, do art.º 57.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----  

 ------ Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da câmara municipal declarou encerrada a 

reunião quando eram dez horas e vinte e sete minutos. ------------------------------------------------------  


