--------------------------------------------ATA N.º 14/2020----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia doze de agosto de dois mil e vinte.------------------------------------ No dia doze de agosto de dois mil e vinte, reuniu o órgão executivo ordinariamente, na
sala de reuniões do Paços do Concelho, com a participação de Luís Figueiredo Martins,
Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, para redação da respetiva ata.----------- Foram registadas as seguintes participações: António José Martins Coutinho,
Presidente; José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-presidente; Maria Elisabete
Martins Henriques, Raul Alberto da Conceição Duarte, Vereadores. ------------------------------- Foram registadas as faltas justificadas de Paulo Martins e Ricardo Silva, bem como, a
falta do vereador Pedro Lobo. ---------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas, tendo sido dispensada a leitura da ata da
reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os membros que
estiveram presentes naquela reunião, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no
final da mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------- A ata da reunião de 22 de julho de 2020, foi aprovada, por unanimidade, pelos membros
António Coutinho, Almeida e Costa e Elisabete Henriques.-------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Receção Definitiva da Empreitada “Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra Retificação - 2ª Fase”------------------------------------------------------------------------------ Receção Definitiva da Empreitada “Ecopolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”----------------------------------------------------------- Receção Definitiva da Empreitada “Ecopolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Jardim e Respetivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal”- Receção Definitiva da Empreitada “Ecopolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Fornecimento de Equipamento Urbano”-------------------------------------------------------- Receção Definitiva da Empreitada “Ecopolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Beneficiação e Conservação da Rede Viária Atual”------------------------------------------ Receção Definitiva da Empreitada “Ecopolis Sever do Vouga - Regenerar Humanizar Requalificação da Av. C.A.M.P.”--------------------------------------------------------------- Receção Definitiva da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos I”--------- Redução da Taxa de Registo de Atividade Produtiva Local--------------------------------- APCDI – Apoio ao Investimento---------------------------------------------------------------- Aluguer de Semáforo – Fixação de Preço------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 28 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”------------ Auto de Medição n.º 30 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”------------ Auto de Medição n.º 31 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”------------ “Reparação de Pequenos Troços e Largos IV – Adjudicação”------------------------------ Incentivo à Natalidade – Aprovação de Candidaturas---------------------------------------- Apoio ao Arrendamento Urbano – Aprovação de Candidaturas----------------------------- ACRPV - Apoio ao Investimento - Pavilhão Gimnodesportivo----------------------------- Empreitada “Estrada de Dornelas a Silva Escura – Fase 1” - Abertura de Procedimento Empreitada “Rua da Arrôta – Fase 1” - Abertura de Procedimento------------------------- Posto de Carregamento – Ocupação e Sinalização-----------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 07 de agosto de 2020, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes
valores: operações orçamentais = € 2 596 610,24 (dois milhões, quinhentos e noventa e seis
mil, seiscentos e dez euros e vinte e quatro cêntimos) e operações não orçamentais = €
592 477,85 (quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e sete euros e oitenta e
cinco cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Em 07 de agosto de 2020, os fundos disponíveis apresentavam o valor
em euros de € 1 628 320,10 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte euros
e dez cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação contida nos mapas, nas
informações e nos outros documentos a seguir indicados: ----------------------------------------

 Conta Corrente de Fundos Disponíveis; --------------------------------------------------------- Mapa de Bens e Serviços Adjudicados até 07-08-2020;--------------------------------------- Mapa de Empreitadas Adjudicadas até 07-08-2020;------------------------------------------- Mapa Obras em Curso.-----------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Receção Definitiva da Empreitada “Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra - Retificação 2ª Fase”: - Foi recebida definitivamente a empreitada “Estrada de Silva Escura ao Alto da
Serra - Retificação - 2ª Fase”, devendo-se desencadear os demais procedimentos,
nomeadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.--------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Receção Definitiva da Empreitada “Ecopolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”: - Foi recebida definitivamente a empreitada
“Ecopolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do Comércio”,
devendo-se desencadear os demais procedimentos, nomeadamente, quanto à extinção das
cauções e restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Receção Definitiva da Empreitada “Ecopolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Jardim e Respetivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal”: - Foi
recebida definitivamente a empreitada “Ecopolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Jardim e Respetivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal”,
devendo-se desencadear os demais procedimentos, nomeadamente, quanto à extinção das
cauções e restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Receção Definitiva da Empreitada “Ecopolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Fornecimento de Equipamento Urbano”: - Foi recebida definitivamente a empreitada
“Ecopolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Fornecimento de Equipamento
Urbano”, devendo-se desencadear os demais procedimentos, nomeadamente, quanto à
extinção das cauções e restituição de valores cativos.---------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Receção Definitiva da Empreitada “Ecopolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Beneficiação e Conservação da Rede Viária Atual”: - Foi recebida definitivamente a
empreitada “Ecopolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Beneficiação e Conservação
da Rede Viária Atual”, devendo-se desencadear os demais procedimentos, nomeadamente,
quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.----------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Receção Definitiva da Empreitada “Ecopolis Sever do Vouga - Regenerar Humanizar Requalificação da Av. C.A.M.P.”: - Foi recebida definitivamente a empreitada “Ecopolis
Sever do Vouga - Regenerar Humanizar - Requalificação da Av. C.A.M.P.”, devendo-se
desencadear os demais procedimentos, nomeadamente, quanto à extinção das cauções e
restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara Municipal informou que as anomalias constatadas tinham sido
regularizadas.--------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Receção Definitiva da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos I”: - Foi
recebida definitivamente a empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos I”,
devendo-se desencadear os demais procedimentos, nomeadamente, quanto à extinção das
cauções e restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Redução da Taxa de Registo de Atividade Produtiva Local: - De acordo com o pedido
apresentado por Sofia Margarida Marques Tavares, presente à reunião, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, a redução em 75% do valor a pagar pelo registo de um
estabelecimento industrial tipo 3 na plataforma SIR.----------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 2 do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais.-----------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.

APCDI – Apoio ao Investimento: - De acordo com a proposta apresentada pelo presidente
da Câmara Municipal, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição de um
subsídio, no valor de € 15 000,00 (quinze mil euros), à APCDI - Associação Pró Cidadão
Deficiente Integrado, para a compra de um autocarro com capacidade de 32 lugares de forma
a substituir o veículo existente que já não permite o transporte coletivo de crianças pelo facto
de a matrícula ter atingido 16 anos.------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o n.º 7 do artigo 6º do Regulamento de Apoio
ao Associativismo.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Aluguer de Semáforo – Fixação de Preço: - Tendo em conta o pedido apresentado pela
empresa Construtora Paulista, Lda., para utilização do semáforo pertencente ao município
no âmbito da empreitada “Faixas de Gestão de Combustível”, o órgão executivo aprovou,
por unanimidade, fixar o preço de aluguer do mesmo em € 29,00 por dia.---------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea e), do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Auto de Medição n.º 28 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”: - Foi
apresentado o auto de medição n.º 28 da empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”,
de trabalho contratual, no valor de € 112 642,47 (cento e doze mil, seiscentos e quarenta e
dois euros e quarenta e sete cêntimos), acrescido do IVA.----------------------------------------Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou o mesmo por unanimidade.----------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Auto de Medição n.º 30 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”: - Foi
apresentado o auto de medição n.º 30 da empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”,
de trabalho contratual, no valor de € 260 511,24 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e onze
euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido do IVA.-----------------------------------------------Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou o mesmo por unanimidade.----------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Auto de Medição n.º 31 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”: - Foi
apresentado o auto de medição n.º 31 da empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”,
de trabalho contratual, no valor de € 215 667,19 (duzentos e quinze mil, seiscentos e sessenta
e sete euros e dezanove cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------------------------Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou o mesmo por unanimidade.----------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
“Reparação de Pequenos Troços e Largos IV – Adjudicação”: - Seguidamente, foi presente
o relatório final e minuta do contrato respeitante ao concurso público para a “Reparação de
Pequenos Troços e Largos IV”.-----------------------------------------------------------------------Analisada a documentação, a Câmara Municipal decidiu, por unanimidade, aprovar a
proposta contida no relatório final e adjudicar a empreitada “Reparação de Pequenos Troços
e Largos IV” à empresa Irmãos Almeida Cabral, Lda., pelo valor de € 485 000,00
(quatrocentos e oitenta e cinco mil euros), sendo o prazo de execução de 300 dias. Mais foi
deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato e nomear Silvino de Lima Pereira
como gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução do
mesmo, nos termos do artigo 290º do CCP.---------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Incentivo à Natalidade – Aprovação de Candidaturas: - Na sequência do requerimento
apresentado ao abrigo do regulamento, a Técnica Superior do serviço de Ação Social
elaborou uma informação interna com mais nove candidaturas aprovadas. Analisada a
informação, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, apoiar os seguintes candidatos
em € 250,00 (duzentos e cinquenta euros).----------------------------------------------------------- Ana Raquel Machado e Costa;----------------------------------------------------------------------- Andreia Marlene da Silva Tavares;------------------------------------------------------------------ Carina Maria da Mota Reis;-------------------------------------------------------------------------- Joana Solange da Silva Maia;------------------------------------------------------------------------ Marco Paulo Marques da Silva;---------------------------------------------------------------------- Maria de Fátima Machado Soares;-------------------------------------------------------------------

- Patrícia Alexandra Pinto Correia;-------------------------------------------------------------------- Raquel Tavares de Oliveira;-------------------------------------------------------------------------- Sandra Cristina Rodrigues da Silva.----------------------------------------------------------------Em relação ao pedido de Raquel Tavares de Oliveira, tomou o órgão executivo a seguinte
decisão:---------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando o período conturbado em que ocorreram as situações descritas pela
requerente, podendo-se considerar que, efetivamente, houve uma falha de comunicação
adequada, pese embora ter a requerente o dever de conhecer o regulamento e constatar
a resposta à questão sobre o prazo de apresentação da candidatura;------------------------- Considerando que o executivo reconhece que o apoio requerido irá ao encontro dos
objetivos para os quais foi elaborado e aprovado o regulamento;---------------------------- Considerando reconhecer, também, que poderá ser importante para ajudar o agregado
(neste período difícil que atravessam muitas famílias do concelho).-----------------------Deliberar, extraordinariamente, e com base nos fundamentos apresentados, conceder o
incentivo à natalidade, nos vinte e quatro meses, após o nascimento do menino Lucas, contra
a apresentação de fotocópia dos documentos de despesa, respeitando as normas do
regulamento sobre essa matéria.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Apoio ao Arrendamento Urbano – Aprovação de Candidaturas: - Na sequência da aprovação
do Regulamento de Apoio ao Arrendamento Urbano para Fins Habitacionais, e de acordo
com a informação interna exarada pela técnica superior do Serviço de Ação Social, o órgão
executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição do referido apoio aos seguintes
candidatos, com efeitos a partir do mês de maio 2020, inclusive:-------------------------------- Bernardete Maria Francisco João;------------------------------------------------------------------- Helena Margarida Correia Gomes;------------------------------------------------------------------ João Paulo da Silva Martins;------------------------------------------------------------------------- Liliana Patrícia Almeida Tavares Oliveira;-------------------------------------------------------- Maria Flávia Frias Pereira;---------------------------------------------------------------------------- Maria Manuela Fernandes Loureiro;---------------------------------------------------------------- Maria del Pilar Benjumea Caetano.-----------------------------------------------------------------Em relação ao pedido apresentado por Emile Fabiola Luna Orozco, tomou o órgão executivo
a seguinte decisão:--------------------------------------------------------------------------------------- Considerando o exposto na informação da técnica superior, designadamente a situação
vivida pelo agregado familiar da requerente, conforme se descreve, “devido à situação
pandémica internacional, deparou-se durante alguns meses com grandes dificuldades,
tendo todo o agregado ficado desempregado e sem quaisquer rendimentos”;-------------- Considerando que, nos últimos dias, conseguiram trabalho e estão a reorganizar-se,
nomeadamente ao nível familiar, social e económico;----------------------------------------- Considerando que compete aos órgãos municipais prestar ações no sentido de se inverter
a tendência de diminuição da população, através de medidas de apoio, com o será o
pedido por este agregado;-------------------------------------------------------------------------- Considerando não estar prevista esta situação no regulamento, podendo ser considerada
uma situação omissa, nos termos do artigo 26º do regulamento em vigor, deliberou o
órgão executivo, extraordinariamente, e com base nos fundamentos apresentados,
conceder um apoio (único) a pagar de uma só vez, no valor de € 330,00 (trezentos e
trinta euros), para o pagamento da renda que têm em dívida (mês de maio 2020).-------Mais foi deliberado, autorizar o pagamento do apoio, como sugerido pela técnica, desde
maio de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
ACRPV – Apoio ao Investimento – Pavilhão Gimnodesportivo: - Nos termos da proposta
apresentada pelo presidente da Câmara Municipal, o órgão executivo aprovou, por
unanimidade, a atribuição de um subsídio, no valor de € 30 000,00 (trinta mil euros), à
ACRPV – Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga, para apoiar a
reabilitação da cobertura e paredes do pavilhão gimnodesportivo daquela associação.-------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o n.º 7 do artigo 6º do Regulamento de Apoio
ao Associativismo.---------------------------------------------------------------------------------------

Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Empreitada “Estrada de Dornelas a Silva Escura – Fase 1” - Abertura de Procedimento: Foi apresentada uma proposta para a abertura de um procedimento, através de concurso
público, para a realização da empreitada “Estrada de Dornelas a Silva Escura – Fase 1”.---Analisada a documentação, a Câmara Municipal decidiu, por unanimidade, ao abrigo do
previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aprovar
a abertura de um concurso público, para a empreitada “Estrada de Dornelas a Silva Escura
– Fase 1”, tendo como objetivo a realização dos trabalhos de movimento de terras e aterros
(terraplanagens), construção de muros, rede de águas pluviais e uma camada de tout-venant
para o alargamento da estrada de Silva Escura a Dornelas, que faz a ligação do Largo do
Cruzeiro (Silva Escura) à E.N. 328 (Dornelas). Foi, de igual modo, aprovado o projeto de
execução, as peças do procedimento, a minuta do anúncio e o seguinte:-----------------------a) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------Efetivos:---------------------------------------------------------------------------------------------- Fernando Marques Sá Marinheiro;---------------------------------------------------------- Maria Isabel Figueiredo da Silva.------------------------------------------------------------ Sandra Cristina Pinhão Veiga.--------------------------------------------------------------Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- Bruno Miguel de Jesus Machado;----------------------------------------------------------- Rui Fernando Fernandes Loureiro.---------------------------------------------------------b) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – fosse fixado em € 410
000,00 (quatrocentos e dez mil euros);----------------------------------------------------------c) Que o prazo de execução do contrato seja de 240 dias;--------------------------------------d) Que seja exigida caução nos termos do n.º 1, do artigo 89º do CCP;-----------------------e) Que nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, foi autorizada a despesa relacionada com a execução desta empreitada;----------f) Que não é necessário solicitar autorização à Assembleia Municipal, nos termos do artigo
6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para a assunção de encargos plurianuais, porque
foram autorizados com a aprovação do PPI 2018/148.---------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Empreitada “Rua da Arrôta – Fase 1” - Abertura de Procedimento: - Foi apresentada uma
proposta para a abertura de um procedimento, através de concurso público, para a realização
da empreitada “Rua da Arrôta – Fase 1”.------------------------------------------------------------Analisada a documentação, a Câmara Municipal decidiu, por unanimidade, ao abrigo do
previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aprovar
a abertura de um concurso público, para a empreitada “Rua da Arrôta – Fase 1”, tendo como
objetivo a realização dos trabalhos de movimento de terras e aterros de empréstimo,
construção de muros, rede de águas pluviais, alargamento de PH em box couvert na Ribeira
e uma camada de tout-venant para o alargamento da Rua da Arrôta, que faz a ligação da E.N.
328 (Sever do Vouga) à E.M. 570 (Pessegueiro do Vouga). Foi, de igual modo, aprovado o
projeto de execução, as peças do procedimento, a minuta do anúncio e o seguinte:----------g) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------Efetivos:---------------------------------------------------------------------------------------------- Fernando Marques Sá Marinheiro;---------------------------------------------------------- Maria Isabel Figueiredo da Silva.------------------------------------------------------------ Sandra Cristina Pinhão Veiga.--------------------------------------------------------------Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- Bruno Miguel de Jesus Machado;----------------------------------------------------------- Rui Fernando Fernandes Loureiro.---------------------------------------------------------h) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – fosse fixado em € 210
000,00 (duzentos e dez mil euros);--------------------------------------------------------------i) Que o prazo de execução do contrato seja de 180 dias;--------------------------------------j) Que seja exigida caução nos termos do n.º 1, do artigo 89º do CCP;-----------------------k) Que nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, foi autorizada a despesa relacionada com a execução desta empreitada;----------l) Que não é necessário solicitar autorização à Assembleia Municipal, nos termos do artigo
6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para a assunção de encargos plurianuais,

conforme inscrição no Plano 2018/140, já previstos no PPI aquando da aprovação pela
Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
Posto de Carregamento – Ocupação e Sinalização: - Na sequência da aprovação, em reunião
de Câmara de 14 novembro 2018, da instalação de dois postos de carregamento no parque
de estacionamento público localizado no centro da vila, o órgão executivo aprovou a minuta
do protocolo a celebrar entre o município e a MOBI.E, de acordo com a proposta apresentada
pela vereadora Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara perguntou à vereadora para quando estava previsto o início de
funcionamento do equipamento, tendo-lhe sido respondido que iria entrar em funcionamento
após a assinatura do protocolo.------------------------------------------------------------------------Mais foi aprovada, por unanimidade, a respetiva sinalética a ser colocada no local.----------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte.
------------------------------------Período destinado ao Público--------------------------------------- Não houve participação do público.----------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja ata em minuta foi
aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido elaborada
a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a redigiu.-------______________________________________________
______________________________________________

