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Aos vinte cinco dias do mês de Julho do ano dois mil e sete, nesta Vila de
Alcochete e Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas dezassete horas e trinta
minutos, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, presidida pelo Ex.mo Senhor
António Luís Lucas Rodrigues, na qualidade de Vice-Presidente da Câmara,
encontrando-se presentes os Senhores Vereadores, José Luís dos Santos Alfélua
Ferreira, Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, José Dias
Inocêncio, Arnaldo Matias Sena Teixeira e Rosália Maria Vila Cova Caetano
Barbosa.

Não compareceu o Senhor Presidente da Câmara, por motivo considerado
justificado.

O Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião e ordenou que se iniciasse a
leitura dos assuntos agendados, na respectiva “ordem do dia”, para a presente
reunião.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA
Referente ao dia de ontem, que acusa o saldo, em disponibilidades de operações
orçamentais, no montante de um milhão, cento e setenta e cinco mil, duzentos e
três euros e sessenta e quatro cêntimos.

A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas no valor de seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e dois euros e
oitenta cêntimos a que correspondem as ordens de pagamento emitidas do
número 5638 ao número 6076.

A Câmara tomou conhecimento.
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ACTA
A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária realizada em 10 de Julho
de 2007, por maioria, com 5 votos a favor e 1 abstenção do Senhor Vereador
Arnaldo Teixeira, por não ter estado presente na reunião anterior.

INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

A Câmara deliberou, por unanimidade, introduzir, para análise e deliberação, um
assunto não incluído na ordem do dia da reunião, dada a urgência de deliberação
imediata sobre o mesmo.

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO

1 – PROJECTOS APROVADOS

O Senhor Presidente informou a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 1 e n.º 2
do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sobre a aprovação dos
projectos seguintes:

a) Projecto de arquitectura apresentado por Fundo de Investimento Imobiliário
Fundicentro representado por Fundimo – Sociedade Gestora de Fundos de
Investimento Imobiliário, S.A., referente à construção de um armazém industrial,
no Passil, Lote 9, Alcochete (Alterações).
Proc.º N.º AE.009.04

b) Projecto de arquitectura apresentado por Fundo de Investimento Imobiliário
Fundicentro representado por Fundimo – Sociedade Gestora de Fundos de
Investimento Imobiliário, S.A., referente à construção de um armazém industrial,
no Passil, Lote 10, Alcochete (Alterações).
Proc.º N.º AE.010.04
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c) Projecto de arquitectura apresentado por Freeport Leisure Portugal, S.A.,
referente à construção de um complexo lúdico – comercial “Designer Village”, no
Pinhal da Areia, E.N. 119 – Km 1,5, Alcochete (Alterações).
Proc.º N.º AE.002.02 (O)

A Câmara tomou conhecimento.

2 – AVERBAMENTOS

a) Pedido de averbamento apresentado por Intenso Café, Unipessoal, Lda., do
Proc.º N.º LE.026.02 (R), referente à adaptação de um estabelecimento comercial
a pastelaria, geladaria e salão de chá, na Rua Dr. Ciprião de Figueiredo, n.º 5, em
Alcochete, que se encontra em nome de Maria Alice Gonçalves Bernardo Pires,
para nome da firma requerente.

b) Pedido de averbamento apresentado por Boa Condição – Promoção
Imobiliária, Lda., do Proc.º N.º LE.009.06, referente à construção de um edifício
bifamiliar de 2 pisos, garagens, telheiro e muro, no Sitio da Guarda, em Samouco,
que se encontra em nome de Carlos Manuel Ervedoso, para nome da firma
requerente.

c) Pedido de averbamento apresentado por João Batista Atalaia Júnior, Maria
Fernanda Sena Teixeira Dias e Arnaldo Matias Sena Teixeira, do Proc.º N.º
LE.006.07, referente à adaptação de um armazém a restaurante/bar, no Largo da
Feira, em Alcochete, que se encontra em nome dos requerentes, para nome da
firma Segredo das Migas – Actividades Hoteleiras, Lda.

d) Pedido de averbamento apresentado por Ideiapop – Unipessoal, Lda., do
Alvará de Licença de utilização n.º 3/2006, referente a um estabelecimento de
restauração ou de bebidas, na Rua Comendador Estêvão de Oliveira, n.º 6, em
Alcochete, que se encontra em nome de Elsa Maria Ferreira, para nome da firma
requerente.
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A Câmara tomou conhecimento.

2 – LOTEAMENTO

Aprovação dos projectos de obras de urbanização e estabelecimento das
condições para emissão do Alvará de Loteamento em nome de Wonderplano,
Unipessoal, Lda., para o terreno sito em Porto Velho, Samouco.
Proc.º N.º LU.004.06
Presente o respectivo processo, acompanhado de uma informação da Divisão de
Administração Urbanística, do seguinte teor:

«Na sequência da nossa informação de 2007/03/02, relativa à fase de
licenciamento da operação de loteamento em referência e subsequente
aprovação pela Câmara Municipal em 2007/03/07, foram apresentados os
projectos das obras de urbanização que, entretanto, foram apreciados.

Os projectos de redes de esgotos domésticos e pluviais, de água e viária, bem
como o de arranjos exteriores, foram objecto de parecer favorável da D.S.U., com
observações que deverão ser seguidas na execução dos trabalhos. Os projectos
das redes telefónica, de electricidade e de gás, foram aprovados pelas
respectivas concessionárias (documentos constantes do processo).

Estão, assim, reunidas condições para que a Câmara proceda à aprovação dos
projectos das obras de urbanização e estabeleça as condições para a emissão do
alvará de loteamento que deverão ser as seguintes:
• Área total dos prédios objecto do loteamento

12 560,00 m2

• Área da parte dos prédios objecto do loteamento

10 072,80 m2

• Área remanescente

2 487,20 m2

• Área total dos lotes:

4 770,50 m2

• Área total de implantação:

1 830,00 m2

• Área total de construção (acima do solo):

3 350,60 m2
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• Número de lotes:

10

• Número de fogos:

10

• Cedência ao Domínio Público

5 302,30 m2

Infraestruturas

2 958,00 m2

Verdes e de utilização colectiva

1 726,50 m2

Equipamento colectivo

617,80 m2

• Pagamento das taxas:

Emissão do Alvará de Loteamento
€ 150,00 + 10 x € 20,00 + 10 x € 10,00 + 1 x € 25,00 = € 475,00

TUL
€ 4,00 x [3 080,60 m2 x 4 (hab.) + 270,00 m2 x 1 (est.)] = € 50.369,60

Total das taxas: € 50.844,60

Execução de todos os trabalhos em conformidade com os projectos das obras de
urbanização e respeitando as indicações da DSU.

Prazo para execução das obras: 1 Ano

Forma de caução: Garantia bancária

Valor da caução: € 264.562,77 + € 55.558,18 (IVA a 21%) = € 320.120,95

Este valor resulta da soma dos valores apresentados nos diversos projectos.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar, por unanimidade,
a emissão do alvará de loteamento, nos termos da informação técnica.
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DIVISÃO JURÍDICA E DE FISCALIZAÇÃO

ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA À
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA BARROCA
D’ALVA

a)

Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«Atento ao teor do parecer da Divisão Jurídica, que recomenda a sujeição a
deliberação camarária da aceitação, pela Câmara Municipal da doação a efectuar
por José Samuel Lupi de uma parcela de terreno com a área de 4.308 m2, a
destacar do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de
Alcochete, sob o número seiscentos e cinco da Freguesia de Alcochete e inscrito
na matriz, sob o artigo n.º 7, secção “AR a AR11” da mesma Freguesia, propõe-se
que, em complemento da informação sujeita a conhecimento na reunião de
Câmara do dia 30 de Março de 2005, o órgão colegial executivo do Município
aprecie e delibere aceitar a doação da parcela do terreno supra identificado, em
conformidade com o disposto no artigo 64.º, n.º 1 alínea h) da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade, bem como anexar o referido parecer da Divisão
Jurídica e de Fiscalização n.º 456/SC como Doc. 2.

APRECIAÇÃO E SUBSCRIÇÃO “MANIFESTO: REGIÃO DE SETÚBAL –
MUNICÍPIOS ONDE A ÁGUA É DE TODOS”

Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«Na sequência da reunião de Municípios Associados da Região de Setúbal
(AMRS), realizada no passado dia 9 de Julho de 2007, foi consensualizado o

Reunião de 2007.07.25
Acta n.º 16

8

manifesto “Região de Setúbal – Municípios onde a Água é de Todos” o qual se
submete a apreciação e subscrição, e envio à Assembleia Municipal.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar, por unanimidade,
a proposta de subscrição do manifesto, que aqui se dá por integralmente
reproduzido e que desta faz parte, como Doc. 1.

Mais foi deliberado remetê-lo à Assembleia Municipal.

PEDIDO DE FRACCIONAMENTO, RESPEITANTE AO CONSUMO DE ÁGUA,
DE OLÍVIO JOSÉ DA FONSECA

Pelo Senhor Vice-Presidente António Luís Lucas Rodrigues foi apresentada a
seguinte resposta:

«O Sr. José Olívio José da Fonseca apresentou um pedido de fraccionamento do
valor de € 80,69 respeitante ao consumo de água, alegando dificuldades
financeiras.

Tendo em atenção que o referido cliente, tem um histórico de pagamentos
exemplar, ou seja, não se verificam situações de falta de pagamentos
extemporâneos, proponho ao abrigo do artigo 85.º do Regulamento de Águas do
Município de Alcochete, o referido valor seja fraccionado em 2 prestações.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
fraccionamento, em duas prestações, por unanimidade.

PEDIDO DE FRACCIONAMENTO, RESPEITANTE AO CONSUMO DE ÁGUA, A
HAPPY MIND, LDA.

«A Happy Mind, Lda. apresentou um pedido de fraccionamento do valor de
€1.150,00 respeitante ao consumo de água, alegando dificuldades financeiras.
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Tendo em atenção que o referido cliente, tem um histórico de pagamentos
exemplar, ou seja, não se verificam situações de falta de pagamentos ou
pagamentos extemporâneos e que o avultado consumo resultou de uma situação
excepcional devidamente identificada, concretamente teve a ver com um
problema numa electroválvula, proponho, ao abrigo do artigo 85.º do
Regulamento de Águas do Município de Alcochete, que o referido valor seja
fraccionado em 3 prestações.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
fraccionamento, em três prestações, por unanimidade.

PEDIDO

DE

ISENÇÃO

DE

PAGAMENTO

DE

LICENCIAMENTO

DE

ESPLANADA – VULCANENSE FUTEBOL CLUBE

O assunto foi retirado da reunião.

DONATIVO DO MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS

Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi
apresentada a seguinte proposta:

«A Divisão de Serviços Sociais e Culturais da Câmara Municipal de Alcochete
tem vindo a solicitar apoios destinados à Colónia de Férias, que se realizou
durante o período de 8 a 15 de Julho, para crianças carenciadas do Concelho de
Alcochete.

A Cadeia de Hipermercados Modelo Continente, predispôs-se a colaborar nesta
iniciativa, com um donativo em géneros alimentares à Câmara Municipal de
Alcochete, num valor estimado de € 50,00.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
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O Senhor Vice-Presidente propôs que seja consultada a Divisão Jurídica, a fim de
esclarecer sobre a necessidade de, este tipo de donativos ser sujeito a
deliberação da Câmara.

SUBSÍDIOS
¾ Pelo Senhor Vice-Presidente António Luís Lucas Rodrigues foi
apresentada a seguinte proposta:

1 – «A Santa Casa da Misericórdia de Alcochete é uma instituição vocacionada
para a caridade e assistência social, com fins filantrópicos de utilidade pública.

De entre todas as Instituições do Município, esta é uma das mais importantes,
pelo serviço que presta à comunidade, pela quantidade de utentes que abrange,
pelo número de trabalhadores que possui e pelo seu património histórico vasto,
valioso, digno e proeminente.

É de conhecimento público que a Santa Casa da Misericórdia de Alcochete, com
o apoio da Câmara Municipal, desenvolveu um processo de candidatura ao
Programa Pares, para a construção de um novo edifício, tendo como objectivo
melhorar as condições dos seus utentes e de todos os seus trabalhadores.

Após recusa da referida candidatura, inviabilizando uma intervenção estruturante
com a perspectiva de melhoria das actuais condições desta Instituição Secular,
será necessário desenvolver esforços para que o serviço prestado pela mesma
não sofra qualquer tipo de implicações e que prejudique todos os seus utentes e
trabalhadores.

Com o objectivo de melhorar e dinamizar parte do actual edifício da Santa Casa
da Misericórdia, será necessário elaborar um projecto de arquitectura, orçado em
€ 22.700,00 para a construção de uma nova cozinha, um refeitório, uma sala
polivalente, uma sala de fisioterapia e lavandarias.
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Desta forma, propõe-se a atribuição de um montante de € 6.810,00 referentes a
trinta por cento do valor total do projecto, para fazer face às despesas com a
adjudicação e estudo prévio.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta, por
unanimidade.

¾ Pelo Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram apresentadas as seguintes propostas:

1 – «O Grupo Casa da Malta apresentou pedido de apoio a actividades pontuais,
no âmbito do R.A.M.A. para um conjunto alargado de iniciativas que desenvolveu
durante o mês de Maio.

Dessas iniciativas, destaca-se a exposição de pintura sobre tauromaquia de
Jorge Alexandre, com elevados custos de preparação, bem como a participação
de uma delegação alargada na “Feria de Jerez de La Frontera”, por ocasião da
Feira do Cavalo que, anualmente, aí tem lugar.

Assim, para apoio aos custos decorrentes com essas iniciativas, proponho a
atribuição de um subsídio ao Grupo da Casa da Malta, no valor de € 750,00.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta, por
unanimidade.

2 – «Nos termos do disposto no artigo 4.º do Regulamento de Apoio ao
Movimento Associativo desta Autarquia, proponho a atribuição de um apoio
financeiro de € 700,00 à Organização de Reformados, Pensionistas e Idosos da
Freguesia do Samouco, para fazer face às despesas relacionadas com
actividades pontuais, durante o ano de 2007.

O montante será dividido em duas tranches, de € 350,00 cada, sendo a primeira
tranche atribuída agora e a segunda no final do corrente ano.»

Reunião de 2007.07.25
Acta n.º 16

12

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta, por
unanimidade.

3 – «A ALFAIATE – Associação Para a Defesa e Protecção dos Animais em
Alcochete, solicitou o apoio financeiro da Câmara Municipal para a prossecução
das suas actividades no Concelho de Alcochete.

Essas actividades visam, sobretudo, prevenir a proliferação de animais
abandonados, através de acções de informação e sensibilização dirigidas à
população e do tratamento e acolhimento dos animais abandonados.

Pelo exposto e considerando o contributo prestado pela Associação no âmbito da
saúde pública, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro de € 750,00 à
ALFAIATE – Associação Para a Defesa e Protecção dos Animais de Alcochete,
para ajudar a fazer face às despesas inerentes às actividades desenvolvidas em
2007.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta, por
unanimidade.

¾ Pelo Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
apresentadas as seguintes propostas:

1 – «A Associação de Pescadores de Alcochete pretende realizar vários Torneios
e Convívios de Pesca Desportiva, até final de Agosto.

Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4.º do
Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia.

A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Realização de
Actividades Pontuais, revestindo-se de grande importância para o Município de
Alcochete.
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Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de € 750,00 para
fazer face aos encargos decorrentes do mesmo.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta, por
unanimidade.

INFORMAÇÕES
¾ Pelo Senhor Vice-Presidente António Luís Lucas Rodrigues foi
prestada a seguinte informação:

1 – Substituição do Presidente da Câmara por motivo de férias

«Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro,
com a redacção introduzida pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos do
n.º 3 do artigo 2.º do Regimento da Câmara Municipal de Alcochete, informo que,
por se encontrar de férias de 17 a 27 de Julho, conforme Despacho n.º 73, o
Senhor Presidente será substituído pelo Senhor Vice-Presidente António Luís
Lucas Rodrigues, durante esse período, cabendo a este dirigir a reunião de
Câmara.

Pelo exposto, considera-se justificada a ausência do Senhor Presidente na
presente reunião.»
A Câmara tomou conhecimento.

¾ Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram prestadas a seguintes informações:

1 – Exposição Histórias Vindas do Chão – Percursos Arqueológicos de
Alcochete
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«No dia 6 de Julho foi inaugurada, no Núcleo Sede do Municipal, a exposição
Histórias Vindas do Chão – Percursos Arqueológicos de Alcochete.

Nesta exposição, que poderá ser visitada até ao dia 28 de Outubro de 2007, é
apresentada a informação, registada em 4 anos de trabalho, arqueológico no
Núcleo Antigo da Vila de Alcochete, promovido pelo Museu Municipal.»

A Câmara tomou conhecimento.

2 – 5.º Festival de Expressões Ibéricas de Alcochete – Programa de Verão

«Dividido em três períodos distintos, a Câmara municipal está a organizar o 5.º
Festival de Expressões Ibéricas, estando a decorrer o denominado programa de
Verão.

Depois de, no mês de Junho, terem decorrido espectáculos com Eduardo Ramos
e com os espanhóis Jambrina e Madrid, o mês de Julho já deu a conhecer os
andaluzes Niño de La Retama que, num autêntico périplo pelas três freguesias do
concelho, mostraram a sua música com forte sonoridade de flamenco e
fandango.

No fim-de-semana de 20 a 22 de Julho, as expressões foram outras: Enrique
Cordero, oriundo da região da Estremadura apresentou, igualmente nas três
freguesias do concelho, um recital de instrumentos tradicionais ibéricos, enquanto
que Júlio Arribas, oriundo da região de Castela e Leão, apresentou o seu Taller
de Niños, mostrando a crianças e adultos do Passil e da Fonte da Senhora, a sua
arte na construção de instrumentos tradicionais, muitos dos quais fizeram as
delícias das crianças presentes na actividade.

O programa de Verão termina na próxima sexta-feira, 27 de Julho, na
Urbanização dos Barris, com a actuação do grupo de música tradicional
portuguesa Vá-de-Viró que nos chegam do Algarve.»
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A Câmara tomou conhecimento.

3 – Programa de animação “Julho Mais Quente”

«Com o objectivo de levar a cultura à rua, no sentido de estar mais próxima da
população, a Câmara Municipal está a desenvolver pelo segundo ano
consecutivo o programa de animação “Julho Mais Quente”, a decorrer um pouco
por todo o concelho.

Este programa iniciou-se com o alemão Thorsten Grütjen, mais conhecido como
Tosta Mista o Malabarista que, numa ensolarada manhã de 8 de Julho, no Largo
de São João, cativou crianças e adultos com os seus “truques” de malabarismo e
com a sua extraordinária capacidade de entretenimento.

A noite de 13 de Julho, em pleno cenário das Festas Populares do Samouco, deu
a conhecer, em formato alargado, o projecto de hip-hop Horyginal de Bruno
Pereira, vencedor do prémio do júri da primeira edição do WAH WAH – Festival
de Música Moderna de Alcochete, realizado em Março passado.

A 21 de Julho foi a vez do grupo Diorama, oriundo do Montijo, subir ao palco da
Urbanização dos Flamingos e mostrar, através do seu rock alternativo, a razão
pela qual foram os vencedores do prémio do público da primeira edição do WAH
WAH – Festival de Música Moderna de Alcochete, enquanto que, no dia seguinte,
os Gaiteiros de Alcochete, calcorrearam e animaram as localidades de Alcochete,
São Francisco, Samouco, Passil e Fonte da Senhora.

Este ano, o programa “Julho Mais Quente” termina no próximo sábado, 28 de
Julho, às 22h00, no Largo de São João, com a actuação do Grupo de Sevilhanas
do Grupo Taurino de Alcochete.»

A Câmara tomou conhecimento.
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¾ Pelo Senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi
prestada a seguinte informação:

1 – Iniciativas da Divisão de Desporto durante o mês de Julho

Torneio Internacional de Futsal/Andebol:

Realizou-se no Concelho de Alcochete, entre 3 e 7 de Julho, o 1.º Torneio
Internacional de Futsal e Andebol, organizado pela Câmara Municipal de
Alcochete e pelo Grupo Académico da Juventude de Alcochete e que contou com
o apoio do Sport Clube do Samouco.

No dia 3 de Julho a Cerimónia de Abertura do Torneio contou com a presença de
equipas constituídas pelas crianças do “Programa Férias Activas Verão 2007”, na
modalidade de Andebol e do Grupo Académico da Juventude de Alcochete, na
modalidade de Futsal, com a exibição das classes de ginástica rítmica do Ginásio
Clube Português e da Marcha de Alfama, vencedora do Concurso das Marchas
de Lisboa 2007.

Dezasseis Equipas de Futsal, entre as quais seis vindas de Espanha, realizaram
os jogos distribuídos pelos Pavilhões de Alcochete e Samouco.

Três equipas constituídas por antigos praticantes de Andebol dos concelhos de
Alcochete e Montijo, fizeram-nos recordar um tempo que, por ter sido tão recente,
certamente obrigará a todos os amantes desta modalidade a pensar e a agir para
que, no nosso Concelho, o Andebol ocupe o lugar de destaque que já teve.

A Câmara fez a recepção às equipas estrangeiras e ofertou os troféus aos clubes
classificados em 1.º e 2.º lugar, em cada escalão, assim como aos melhores
guarda-redes e aos melhores marcadores de futsal.
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V Fonte da Telha Mar:

Organizado pelo Clube de Campismo Luz e Vida realizou-se, no passado dia 7 de
Julho de 2007, a prova de natação “V Fonte da Telha Mar”, na Praia dos
Pescadores, na Fonte da Telha.

A Escola Municipal de Natação de Alcochete participou com 4 nadadores
ofertando uma touca e o transporte.

Alcochet’Aventura – Percurso de canoagem “Os Olhos do Rio”:

Realizou-se a 22 de Julho de 2007 e percorreu a zona ribeirinha, na distância de
8 Km, entre o Centro Náutico Alfoz e o Sítio das Hortas com regresso.

A prova contou com 14 participantes e a Câmara Municipal ofereceu o lanche.

A Câmara tomou conhecimento.

Mais foi deliberado aprovar a presente acta em minuta, nos termos do n.º 3 do
artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção.

ENCERRAMENTO

E nada mais havendo a tratar, pelas 19:20 horas, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu,
Tânia Cláudia Soares Ribeiro Rodrigues Barrinha da Cruz, Assistente
Administrativo, subscrevo e assino.
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