ACTA N.º 48/2005 – Reunião ordinária do dia 2005.12.12
----------Aos doze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e cinco, nesta vila de
Bombarral e auditório municipal, realizou-se uma reunião ordinária da Câmara
Municipal de Bombarral, com a presença do senhor Presidente da Câmara Luís
Alberto Camilo Duarte, dos senhores Vereadores Jorge Gabriel Duarte Catana
Monteiro Martins, Rui Fernando Figueiredo Viola, António Joaquim Correia Fialho
Marcelino, José João Jesus Ferreira, Mário Gomes Morgado e Bruno António Martins
Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou a reunião o Assistente Administrativo Especialista Nuno Fernando
Carreira Taborda Ferreira.---------------------------------------------------------------------------------------Pelas 15.25 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a reunião,
tendo-se o executivo deslocado de imediato ao complexo desportivo, turismo e lazer
do Falcão, regressando pelas 17.00 horas. -------------------------------------------------------1346.

1347.
1348.

1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ACTA N.º 47/2005: Depois de lida e achada conforme foi deliberado por maioria com
a abstenção do senhor vereador Rui Viola e o voto favorável dos restantes membros
do executivo aprovar a acta n.º 47/2005 respeitante à reunião de Câmara de
05.12.2005.------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------------------------ESPECTACULO DE TONY CARREIRA: Fez entrega aos membros do executivo de
cópia da informação n.º 19/05 sobre o assunto em epígrafe.---------------------------------CARLA DA CONCEIÇÃO CALIXTO NUNES BRAGA VIEIRA: Fez entrega aos
membros do executivo de cópia da notificação da decisão do Ministério Público sobre
o processo em nome da munícipe em epígrafe, e que foi favorável à Câmara Municipal
de Bombarral.---------------------------------------------------------------------------------------------FEIRAS: Fez entrega ao senhor vereador Fialho Marcelino de informação sobre as
receitas das feiras. --------------------------------------------------------------------------------------ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO Á PRESIDÊNCIA: Fez entrega ao senhor
vereador Bruno Santos de informação sobre o cabimento da despesa com o adjunto
do gabinete de apoio à presidência. ----------------------------------------------------------------DOCUMENTOS DE DESPESA E CABIMENTAÇÃO DE DIVERSAS ENTIDADES:
Fez entrega ao senhor vereador Gabriel Martins de cópia dos documentos em
epígrafe.----------------------------------------------------------------------------------------------------TELEMÓVEIS: Fez entrega ao senhor vereador Gabriel Martins de listagem com as
despesas com telemóveis no mês de Outubro. --------------------------------------------------DIAGNÓSTICO DO PDM: Fez entrega ao senhor vereador Gabriel Martins do
diagnóstico do PDM. ------------------------------------------------------------------------------------RECUPERAÇÃO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO MUNICIPIO: Informou o executivo
ter reunido com a firma José Coutinho sobre a obra de recuperação do edifício dos
Paços do Município, tendo sido tomadas todas as medidas para que o contratualizado
com a DGAL esteja pronto até 31 de Dezembro. No dia 6 reuniu com a senhora
Directora da DGAL, onde lhe foi transmitido que não era possível haver mais nenhuma
prorrogação do prazo. Sensibilizou a responsável porque já houve outros processos
de concurso por causa dos forros e que irão ter implicação no contratualizado, tendo
ficado acordado que irão apresentar o auto de recepção provisória e um justificativo
para o que falta fazer. -----------------------------------------------------------------------------------
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1355.

1356.

1357.

1358.
1359.
1360.
1361.
1362.

1363.
1364.

1365.

PROGRAMA DO PLANO DE URBANIZAÇÂO DA VILA DO BOMBARRAL: No dia
07 teve uma reunião com uma técnica da empresa Vasco da Cunha, onde foi entregue
a cartografia para que se possa relançar o plano de urbanização. Relativamente ao
mapa de ruído existe um protocolo com a AMO. A empresa sugeriu o abandono dos
planos de pormenor Poente, Moutineiras e Vale da Várzea e a sua substituição por
unidades de execução que são mais facilitadoras. O primeiro relatório será
apresentado em Fevereiro.----------------------------------------------------------------------------COMEMORAÇÕES DOS 200 ANOS DA BATALHA DA ROLIÇA: No passado dia 05
de Dezembro esteve presente na Azambujeira dos Carros numa reunião a convite da
Acção Católica Rural para desenvolver o processo tendente às comemorações dos
200 anos da Batalha da Roliça. Nessa reunião disse que este processo deve ser
centrado na Câmara Municipal de Bombarral.----------------------------------------------------XV
CONGRESSO
DA
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
MUNICIPIOS
PORTUGUESES: Nos dias 09 e 10 de Dezembro esteve presente no Porto no XV
Congresso da ANMP. O senhor Presidente da República esteve presente na
inauguração do congresso e ontem esteve o senhor Primeiro Ministro José Sócrates,
que mostrou abertura para reanálise da Lei das Finanças Locais. --------------------------COMPLEXO DESPORTIVO, DE TURISMO E DE LAZER DO FALCÃO: No âmbito do
processo que foi despoletado em conjunto com a AMO, terão de entregar até à
próxima sexta-feira uma candidatura para reforço da comparticipação. -------------------EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE MARIA CLAUDINO NO MUSEU MUNICIPAL:
Informou o executivo que no passado dia 08 de Dezembro esteve presente na
inauguração da exposição em epígrafe. -----------------------------------------------------------SOCIEDADE RECREATIVA SOBRALENSE: Informou o executivo que no passado
dia 11 de Dezembro esteve presente no almoço de aniversário da Sociedade
Recreativa Sobralense. --------------------------------------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO BOMBARRAL: Informou o executivo que no
passado dia 11 de Dezembro esteve presente no almoço da Associação de Caçadores
do Bombarral.---------------------------------------------------------------------------------------------NUCLEO DE CICLOTURISMO DE AZAMBUJEIRA DOS CARROS: Informou o
executivo que no passado dia 08 de Dezembro esteve representado pelo seu Chefe
de Gabinete presente no encerramento das actividades do Núcleo de Cicloturismo de
Azambujeira dos Carros.-------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR FIALHO MARCELINO: --------------------------------------------ÁGUAS DO OESTE: Considerou ser importante que todos tenham conhecimento do
protocolo existente entre a Câmara Municipal de Bombarral e as Águas do Oeste. ----FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL ÁS OBRAS DAS ÁGUAS DO OESTE: Questionou que
tipo de fiscalização é feita pela Câmara Municipal às obras que as Águas do Oeste
estão a levar a efeito no nosso concelho e que tipo de contrapartidas vai a autarquia
pedir após a conclusão das obras para reposição dos caminhos e estradas municipais
----------O senhor Presidente da Câmara disse estarem a fechar um dossier para
renegociar o processo porque detectaram que a Assembleia Municipal nunca se
pronunciou sobre a entrega de equipamentos às Águas do Oeste.-------------------------RESIOESTE: Solicitou cópia da listagem dos pagamentos efectuados à RESIOESTE
em 2005 e da quantidade de resíduos entregues desde Janeiro de 2005 até final de
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1366.

1367.

1368.
1369.
1370.
1371.
1372.

1373.
1374.
1375.
1376.

1377.
1378.
1379.

Outubro de 2005. ----------------------------------------------------------------------------------------AUDITORIA FINANCEIRA: Solicitou informação sobre o ponto de situação da
auditoria financeira. -----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que o caderno de encargos está
concluído e vão seguir as consultas.----------------------------------------------------------------SUPERMERCADO DIA: Solicitou informação sobre se houve acordo com a empresa
responsável pelo Supermercado Dia sobre o adoçamento da curva junto da REPSOL.
Ficou preocupado quando ontem verificou que está tudo feito no sitio inicial da
estrada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que o Chefe da DOPPU fez uma
abordagem e disse que havia abertura da parte da empresa, mas também já verificou
que está tudo na mesma. ------------------------------------------------------------------------------PARQUE DE MÁQUINAS: Solicitou cópia da listagem das máquinas existentes bem
como das horas de trabalho de cada uma nos últimos 3 ou 6 meses. ---------------------CINTRÃO: No passado dia 08 de Dezembro esteve no Cintrão no almoço organizado
pela comissão para a construção da Capela e Centro Comunitário do Cintrão. ---------EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE MARIA CLAUDINO NO MUSEU MUNICIPAL:
Informou o executivo que no passado dia 08 de Dezembro esteve presente na
inauguração da exposição em epígrafe.
ENCONTRO DE COROS: No passado dia 08 de Dezembro esteve presente no jantar
e encontro de coros promovido pelo In Vita Musica. --------------------------------------------SOCIEDADE RECREATIVA SOBRALENSE: Informou o executivo que no passado
dia 11 de Dezembro esteve presente no almoço de aniversário da Sociedade
Recreativa Sobralense. --------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR JOSÉ JOÃO FERREIRA: -----------------------------------------SOCIEDADE RECREATIVA SOBRALENSE: Informou o executivo que no passado
dia 11 de Dezembro esteve presente no almoço de aniversário da Sociedade
Recreativa Sobralense. --------------------------------------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO BOMBARRAL: Informou o executivo que no
passado dia 11 de Dezembro esteve presente no almoço da Associação de Caçadores
do Bombarral.---------------------------------------------------------------------------------------------CONVITES: No passado fim-de-semana não esteve presente em mais actividades
devido a problemas de saúde de um familiar. ----------------------------------------------------ÁGUAS DO OESTE: Informou que a eng. Catarina Branco está a acompanhar as
obras, tendo-lhe sido dito que no mais curto prazo ser feito um levantamento
pormenorizado para se exigir as reparações necessárias. ------------------------------------DO SENHOR VEREADOR MÁRIO MORGADO: -----------------------------------------------CINTRÃO: No passado dia 08 de Dezembro esteve no Cintrão no almoço organizado
pela comissão para a construção da Capela e Centro Comunitário do Cintrão. ---------EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE MARIA CLAUDINO NO MUSEU MUNICIPAL:
Informou o executivo que no passado dia 08 de Dezembro esteve presente na
inauguração da exposição em epígrafe. -----------------------------------------------------------ENCONTRO DE COROS: No passado dia 08 de Dezembro esteve presente no jantar
e encontro de coros promovido pelo In Vita Musica. Teve pena que o Teatro Eduardo
Brazão não esteja em condições para ter recebido este evento. -----------------------------
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1380.
1381.

1382.

1383.

1384.
1385.
1386.

1387.
1388.

1389.
1390.
1391.

SOCIEDADE RECREATIVA SOBRALENSE: Informou o executivo que no passado
dia 11 de Dezembro esteve presente no almoço de aniversário da Sociedade
Recreativa Sobralense. --------------------------------------------------------------------------------PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO Á ESCOLA E.B. 2,3 FERNÃO DO PÓ:
Sensibilizou o senhor Presidente da Câmara para o estado de degradação do parque
de estacionamento junto à escola E.B. 2,3 Fernão do Pó, sendo necessária a
regularização do piso. Em reunião com o Agrupamento de Escolas foi-lhe solicitada a
colocação de um sinal de estacionamento proibido junto à Rua da Misericórdia e um
sinal de sentido proibido do lado da piscina. ----------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que já foram dadas instruções para
intervenção naquele espaço. -------------------------------------------------------------------------SEMÁFOROS INSTALADOS NA EN 361: Chamou a atenção para o facto do
semáforo instalado nas Gamelas estar desligado à imenso tempo e o do Sanguinhal,
junto à escola primária, ter sido destruído por um carro à 4 meses e ainda lá estarem
os restos. --------------------------------------------------------------------------------------------------DISTRIBUIÇÃO DE CORREIO PELO CONCELHO: Chegou-lhe ao conhecimento que
dos 11 giros existentes no Bombarral, a empresa reduziu-os para apenas 9, dos quais
3 assegurados por pessoal contratado com horário mais reduzido, pelo que existem
áreas do concelho onde não existe distribuição de correio todos os dias. Deve ser feito
um alerta para este mau serviço. --------------------------------------------------------------------REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO: Solicitou cópia do
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo.-----------------------------------------------PROTOCOLO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA: Solicitou cópia do protocolo de
delegação de competências nas Juntas de Freguesia. ----------------------------------------ORÇAMENTO PARA 2006: O artigo 88.º da lei 169/99 diz que no ano a seguir às
eleições é possível apresentar o orçamento até Abril, mas com a antecipação das
eleições não sabe se o senhor Presidente da Câmara está com ideia de agir nos
termos dos prazos previstos na lei.----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que estão a ser feitos os levantamentos
dos compromissos e da divida, havendo candidaturas que podem vir a ser
importantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: Informou o executivo que está a decorrer o
concurso para fornecimento de refeições aos Jardins de Infância no período de 02 de
Janeiro a 14 de Julho. ----------------------------------------------------------------------------------TAREFEIRAS: Informou o executivo que foram concluídos a semana passada os
contratos com as tarefeiras que prestam apoio ao fornecimento de refeições nos
jardins de infância.---------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR BRUNO SANTOS: --------------------------------------------------ENCONTRO DE COROS: No passado dia 08 de Dezembro esteve presente no jantar
e encontro de coros promovido pelo In Vita Musica. --------------------------------------------SOCIEDADE RECREATIVA SOBRALENSE: Informou o executivo que no passado
dia 11 de Dezembro esteve presente no almoço de aniversário da Sociedade
Recreativa Sobralense. --------------------------------------------------------------------------------ESTRADA DA COLUMBEIRA: Mais uma vez esta semana houve o rebentamento de
uma conduta, o que neste local é uma constante.------------------------------------------------
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1392.
1393.
1394.

1395.

1396.

1397.
1398.
1399.

1400.

DIVIDAS: Sugeriu que dividas até € 250 sejam rapidamente saldadas. -------------------POSIÇÃO ORÇAMENTAL: Ainda não foram entregues os elementos respeitantes à
actual posição do orçamento.-------------------------------------------------------------------------ILUMINAÇÕES E ANIMAÇÃO DE NATAL: Em anterior reunião de Câmara
questionou se iria haver iluminações e animação de Natal, tendo-lhe sido respondido
que não iria haver animação de natal, mas constatou que irá haver cinema na
biblioteca nas férias de Natal. ------------------------------------------------------------------------TRANSPORTES CEDIDOS ÁS COLECTIVIDADES: Questionou como se processa o
pagamento dos transportes cedidos às colectividades. --------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que é feita comunicação ás
colectividades nos termos do regulamento de cedência de viaturas, mas a maior parte
das colectividades tem dividas à autarquia pela cedência de viaturas. --------------------IMAGEM DA CÃMARA MUNICIPAL: Questionou o que está previsto em termos de
site, boletim municipal e logótipo, porque as actividades promovidas pela Câmara
Municipal deverão ter maior e melhor divulgação.---------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que é uma situação que está a ser
avaliada no âmbito do novo orçamento e PPI. ---------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR GABRIEL MARTINS: ----------------------------------------------SOCIEDADE RECREATIVA SOBRALENSE: Informou o executivo que no passado
dia 11 de Dezembro esteve presente no almoço de aniversário da Sociedade
Recreativa Sobralense. --------------------------------------------------------------------------------CONVITES: No passado fim-de-semana não esteve presente em mais actividades
devido a problemas de saúde de um familiar. ----------------------------------------------------COMPLEXO DESPORTIVO, DE TURISMO E DE LAZER DO FALCÃO: Na visita hoje
efectuada a este espaço, puderam constatar in loco a megalomania do projecto,
citando a titulo de exemplo a banheira de hidromassagem para 5 pessoas que seria
um equipamento que os antigos romanos nas suas termas muito teriam apreciado. Um
projecto desta natureza retira ao município capacidade de intervenção noutras áreas
onde o dinheiro é muito mais necessário. Terão que rever o projecto e rentabilizar ao
máximo o que está a ser feito. É necessário resolver o problema da deslocação das
pessoas e dos praticantes mas também tem de se rever todo o projecto. O PS está
inteiramente disponível para encontrar soluções para aquele espaço na área do lazer
e ocupação dos tempos livres, que poderão trazer populações de outros concelhos.
Considera importante haver um abraçar de objectivos entre todos os partidos. -------------------O senhor vereador Fialho Marcelino voltou a frisar as declarações do senhor
vereador Gabriel Martins sobre a disponibilidade do PS, pedindo para lhe ser entregue
o valor global da empreitada, o anúncio oficial, a quantia já paga e a percentagem de
obra realizada.------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse aceitar com agrado a sugestão dos
vereadores do PS.---------------------------------------------------------------------------------------ZONA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS: Considerou que esta obra tem estado a andar a
passo de caracol, perguntando se está a ser feito algo e o que poderá vir a fazer-se
em termos daquele espaço.-------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que estão a avançar com os arranjos
exteriores e tem de se resolver a questão do muro de vedação colocado na Av.
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1401.

1402.

1403.

1404.

Calouste Gulbenkian. -----------------------------------------------------------------------------------CARLA DA CONCEIÇÃO CALIXTO NUNES BRAGA VIEIRA: Reportando-se ao
parecer do digníssimo Magistrado do Ministério Público sobre este processo, chamou
a atenção para o mesmo por causa de uma deliberação tomada a semana passada
com o seu voto contra porque o munícipe não fez prova de que detinha a exploração
agrícola e ainda assim foi aprovado o projecto. O que se diz no aludido parecer é que
para que a excepção ao regime agro-florestal funcione é necessário haver uma
exploração agrícola, devendo o munícipe fazer prova da sua existência por qualquer
meio legal e não apenas pela declaração de IRS, pelo que este parecer confirma a sua
declaração de voto. -------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS DE DESPESAS: Apesar de ter recebido cópia dos documentos de
despesa que solicitou, verificou que nenhuma das requisições está assinada pelo
responsável funcional ou autorizada pelo responsável político. Requereu que sobre
esta situação lhe fossem dados esclarecimentos.-----------------------------------------------TELEMÓVEIS: Verificou na listagem de despesas com telemóveis que há um valor
que sobressai e que diz respeito ao telemóvel atribuído ao senhor vice-presidente da
Câmara com um montante de € 341,81, que ultrapassa no dobro a despesa de
qualquer outro telemóvel municipal. Não põe em causa que as chamadas tenham sido
feitas a favor do município, mas apela ao senhor Presidente da Câmara para que dê
instruções no sentido de haver contenção de despesas na área das comunicações. Os
gastos não são exagerados com excepção do telemóvel do senhor vice-presidente da
Câmara, que até não está em regime de permanência. Espera que em futuras
listagens já não haja uma disparidade tão grande nas comunicações do senhor vicepresidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que está a sair uma circular a todos os
funcionários e políticos que têm telemóvel atribuído de que está a ser feito um controlo
das chamadas e vão ser estabelecidos plafonds porque esta despesa vai ter de
diminuir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÕES DE CÂMARA: Solicitou que a próxima reunião de Câmara seja alterada
para as 17.00 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Foram decididas as seguintes alterações às reuniões de Câmara: Dia 19 de
Dezembro – inicia-se às 17.00 horas; dia 26 de Dezembro – anulada; Dia 02 de
Janeiro – alterada para dia 03 de Janeiro. ---------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

1405.
OBRAS PARTICULARES:----------------------------------------------------------------------------1405.01 AMPLIAÇÃO COM ALTERAÇÃO DO USO DE GARAGEM PARA MORADIA
UNIFAMILIAR – PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º
22/1998/01, iniciado a requerimento apresentado pela senhora D. Alice Maria Santos
Silva, datado de 2005.10.26, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de
arquitectura para ampliação com alteração do uso de garagem para moradia
unifamiliar sita na Rua do Cruzeiro, lugar e freguesia do Pó, condicionado ao
cumprimento da informação n.º 663/DOPPU/SLOP/2005. ------------------------------------1405.02 DESTAQUE: Apreciado o processo n.º 105/05/01, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Manuel Domingos dos Santos, datado de 2005.11.07,
parcela de terreno com a área de 110,79 m2 a destacar do prédio urbano com 267 m2,
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inscrito sob os artigos urbanos 1654 e 1958, da freguesia de Bombarral e descrito na
Conservatória do Registo Predial do Bombarral com o n.º 192, ficando a parcela a
destacar a confrontar do Norte com os próprios, do Sul com herdeiros de José
Joaquim Alexandre, do Nascente com herdeiros de José Maria Pedrosa e do Poente
com rua Afonso de Albuquerque, uma vez que reúne as condições estabelecidas nas
alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 6.º do decreto-lei n.º 555/99, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-lei n.º 177/01, e dado que desse destaque resultam apenas
duas parcelas, ambas confinantes com arruamentos públicos, condicionado a que seja
garantido o ónus do não fraccionamento nos termos do n.º 4 artigo 6.º do decreto-lei
177/01. -----------------------------------------------------------------------------------------------------1405.03 APROVAÇÂO EM MINUTA: As deliberações respeitantes a obras particulares foram
aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos.---------------------------- ---------DELIBERAÇÕES: Nos termos do disposto no artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foi reconhecida por unanimidade, a urgência de deliberação imediata do
seguinte assunto:--------------------------- -------------------------------------------------------------1406.
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO BOMBARRAL: -----------------------------------------------DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO: Antes da discussão deste assunto, o
senhor Presidente da Câmara, comunicou ao executivo, nos termos do artigo 45.º do
Código do Procedimento Administrativo, encontrar-se impedido de intervir no ponto
1406, por força da alínea b) do artigo 44.º do referido Código, atendendo ao facto ser
Provedor da Santa Casa da Misericórdia, pelo que o executivo declarou interdita a sua
intervenção nestes actos.----------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do n.º 3 do artigo 24.º do Código do Procedimento Administrativo,
o senhor Presidente da Câmara, retirou-se da reunião, regressando após a discussão
do ponto onde se encontrava impedido. ---------------------------------------------------------------------A partir deste momento passou a presidir à reunião o senhor vereador José
João Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta com vista à aprovação da minuta da escritura de
constituição de direito de superfície. --------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO: O senhor vereador Gabriel Martins considerou que a Santa
Casa da Misericórdia deve remeter a esta Câmara, ofício com a justificação da
necessidade do direito de superfície, ponto de situação de obra e o que pretendem
fazer em termos de gestão futura do espaço. --------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO: O senhor vereador Fialho Marcelino concordou com os
pressupostos da intervenção do senhor vereador Gabriel Martins, considerando que
no futuro este tipo de propostas deve vir acompanhado de parecer jurídico.-----------------------Foi adiada a apreciação deste assunto a fim de serem solicitados à Santa
Casa da Misericórdia os elementos supra referidos.------------------------------------------------------Pelas 19.30 horas, foi a reunião encerrada e lavrada a presente acta, que
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada nos termos do n.º 2
do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, pelo presidente do orgão e pelo
funcionário municipal que a lavrou .-----------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara:
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O Funcionário:
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