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----- Reunião Ordinária Pública de 23 de abril de 2021 por videoconferência  ---------------  

----- Hora de abertura da reunião: 15 horas  -------------------------------------------------------------  

----- Presentes à reunião:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques  ---------------------------------------------------------  

----- VEREADORES: Artur Jorge Baptista dos Santos  -----------------------------------------------------  

------------------------ Marcos André Marta Bento  ------------------------------------------------------------  

------------------------ Ana Lara Henriques de Oliveira  ------------------------------------------------------  

------------------------ João Pedro Vaz Pereira -----------------------------------------------------------------  

----- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião.  --  

1- Manutenção de Esplanadas em espaço destinado a estacionamento público até 
final 2021 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Proposta nº 16/2021 do Sr. Presidente, de 15 de abril, 

que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 16 / 2021  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

MANUTENÇÃO DE ESPLANADAS EM ESPAÇO DESTINADO A ESTACIONAMENTO PÚBLICO  ----  

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 

à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia de Poiares Santo André veio solicitar à Câmara Municipal o 

que se passa a transcrever:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

No âmbito do licenciamento das esplanadas, necessitamos contemplar as mesmas, instaladas nos 

lugares de estacionamentos, sendo que essa autorização é da exclusiva competência da câmara.  ----  

À semelhança do ano passado, muito vos agradecemos a discussão e deliberação favorável da 

colocação/permanência das seguintes esplanadas, ocupando para esse efeito, os lugares de 

estacionamento, nos seguintes locais:  -----------------------------------------------------------------------------------  

• em frente ao Restaurante Portas da Vila: área e local de implantação idênticos ao ano anterior  -------  

• em frente ao Restaurante Tina do Bitoque: área e local de implantação idênticos ao ano anterior  -----  

Sobre o pedido em apreço e considerando:  ----------------------------------------------------------------------------  

 Que foi prestado informação jurídica sobre o assunto;  -----------------------------------------------------------  
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 Que a competência definida no Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço Público aprovado 

na sessão da Assembleia Municipal de Vila Nova de Poiares em 27/09/2013, foi transferida para a 

Junta de freguesia de Poiares Santo André (à semelhança do que aconteceu com as outras 

freguesias do concelho), através do “AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E DE 

RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES E A FREGUESIA DE POARES –

SANTO ANDRE” com efeitos a partir do ano de 2021;  --------------------------------------------------------------  

 Que esta competência inclui o licenciamento/autorização para a colocação de esplanadas no 

espaço público;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Que se mantem na esfera jurídica do Municipio a competência para “deliberar sobre o 

estacionamento de veículos nas vias publicas e demais lugares públicos” e consequentemente 

regular essa matéria em conformidade com o art.º 33.º n.º 1 alíneas ee) e rr) da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais, ---------------------------------------------   

 Que é evidente e reconhecido que um dos sectores mais fortemente afetado com a pandemia tem 

sido o da restauração, bebidas e similares, não apenas porque se mantiveram fechados por período 

mais prolongado que outros sectores de atividade, mas também porque tiveram de implementar 

medidas rígidas de higienização e limpeza dos espaços, de proteção individual dos trabalhadores e 

de distanciamento social.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Que terão que, face ás regras impostas pelo Estado de Emergência e consequentemente as 

medidas que terão que cumprir inerentes ao desconfinamento, nomeadamente no que se refere à 

redução drástica da capacidade de lotação em espaço fechado,  -------------------------------------------------  

 E por último, ao dever e vontade que tem este executivo em apoiar medidas de recuperação 

económica.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho à Câmara Municipal que delibere favoravelmente à manutenção das esplanadas 

suprarreferidas em espaço destinado a estacionamento público, até ao final do ano de 2021.” -----------   

 ----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar favoravelmente à manutenção das 

esplanadas, constantes da proposta, em espaço destinado a estacionamento público, até ao 

final do ano de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Concurso Público - Cedência de Utilização Temporária, de um espaço de apoio, 
destinado a servir de estabelecimento de bebidas, com esplanada, sito no "Parque 
de Merendas das Medas" - Vila Nova de Poiares ----------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Proposta nº 17/2021 do Sr. Presidente, de 20 de abril, 

que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 17 / 2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO - CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 

TEMPORÁRIA, DE UM ESPAÇO DE APOIO, DESTINADO A SERVIR DE ESTABELECIMENTO DE 

BEBIDAS, COM ESPLANADA, SITO NO “PARQUE DE MERENDAS DAS MEDAS” – VILA NOVA DE 

POIARES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem nos 

termos e para os efeitos previstos nas alíneas g) e ee) do n. º1 do art.º 33.º do Anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, propor à Câmara Municipal: -----------------------------------------------------------   

a) Que aprove a abertura de concurso público tendente à CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 

TEMPORÁRIA, DE UM ESPAÇO DE APOIO, DESTINADO A SERVIR DE ESTABELECIMENTO DE 

BEBIDAS, COM ESPLANADA, SITO NO “PARQUE DE MERENDAS DAS MEDAS” – VILA NOVA DE 

POIARES, pelo prazo de 4 meses, de 1 de junho de 2021 a 30 de setembro de 2021;----------------------   
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b) Que aprove o programa de concurso e caderno de encargos anexo à presente proposta  --------------  

c) Que em conformidade com o ponto 4 do Programa de Procedimento, sejam nomeados como 

membros da COMISSÃO DE APRECIAÇÃO E SELEÇÃO DE CANDIDATURAS/PROPOSTAS do 

procedimento os seguintes trabalhadores: -------------------------------------------------------------------------------   

- Presidente: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, Chefe de Unidade de 3º grau, da Unidade 

Administrativa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Vogal: Ana Margarida Neto Martins Dias Santa, Chefe de Unidade de 4.º grau, da Unidade de Obras 

Públicas e Infraestruturas Municipais; -------------------------------------------------------------------------------------  

- Vogal: Isabel Maria dos Santos Miguel, Chefe de Unidade de 4.º grau, da Unidade Financeira  --------  

- Suplente: Fernanda Maria Rodrigues Cristo, Técnica Superior.  -------------------------------------------------  

- Suplente: Ricardo Manuel Peneda, Chefe de Unidade, de 4.º grau, da Unidade de Desenvolvimento 

Social, Cultural e Desportivo;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Que o presente procedimento seja levado à Assembleia Municipal para conhecimento.” ---------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de concurso público tendente 

à cedência de utilização temporária, de um espaço de apoio, destinado a servir de 

estabelecimento de bebidas, com esplanada, sito no “Parque de Merendas das MEDAS” – 

Vila Nova de Poiares, pelo prazo de 4 meses, de 1 de junho de 2021 a 30 de setembro de 

2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- Deliberou também aprovar o programa de concurso e caderno de encargos anexo à 

presente proposta.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou ainda, em conformidade com o ponto 4 do Programa de Procedimento, que 

sejam nomeados como membros da Comissão de Apreciação e Seleção de 

Candidaturas/Propostas do procedimento, os seguintes trabalhadores: ----------------------------   

- Presidente: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, Chefe de Unidade de 3º grau, da 

Unidade Administrativa; -----------------------------------------------------------------------------------------   

- Vogal: Ana Margarida Neto Martins Dias Santa, Chefe de Unidade de 4.º grau, da Unidade 

de Obras Públicas e Infraestruturas Municipais;-----------------------------------------------------------  

- Vogal: Isabel Maria dos Santos Miguel, Chefe de Unidade de 4.º grau, da Unidade 

Financeira;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Suplente: Fernanda Maria Rodrigues Cristo, Técnica Superior;  ------------------------------------  

- Suplente: Ricardo Manuel Peneda, Chefe de Unidade, de 4.º grau, da Unidade de 

Desenvolvimento Social, Cultural e Desportivo.  ----------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, remeter o procedimento à Assembleia Municipal para conhecimento. ----  

3- Ata nº 84/2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Ata nº 84/2021. ---------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 84/2021.  -----------------------------  
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4- Pedido de Ocupação de espaço privado de utilização pública - Grupo Saúde- O 
meu Doutor (RAP - Reabilitação Auditiva Portugal, Lda) - Jardim de Santo André - 
Ratificação do apoio à Junta de Freguesia de Poiares Santo André --------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação com registo MyDoc nº 4657/2021. ------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de concessão de apoio 

técnico à Junta de Freguesia de Poiares Santo André para análise do pedido de ocupação 

de espaço privado de utilização pública, solicitado pelo Grupo Saúde-O meu Doutor. ----------  

----- Mais deliberou que o processo seja remetido à Assembleia Municipal para 

conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5- Licenciamento de Esplanada - Medroa Mar - Ratificação do apoio à Junta de 
Freguesia de Poiares Santo André ------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação com registo MyDoc nº 4412/2021. ------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de concessão de apoio 

técnico à Junta de Freguesia de Poiares Santo André para análise do pedido de 

licenciamento de esplanada, apresentado pelo café Medroa Mar. -----------------------------------  

----- Mais deliberou que o processo seja remetido à Assembleia Municipal para 

conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

6- Licenciamento de Esplanada - Taberna de Poyares - Escadaria do Monumento ao 
Cristo - Aldeia Nova - Ratificação do apoio à Junta de Freguesia de Poiares Santo 
André ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação com registo MyDoc nº 4662/2021. ------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de concessão de apoio 

técnico à Junta de Freguesia de Poiares Santo André para análise do pedido de 

licenciamento de esplanada, apresentado pelo café Medroa Mar. -----------------------------------  

----- Mais deliberou que o processo seja remetido à Assembleia Municipal para 

conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

7- Licenciamento de Esplanada - SerrasBar - Ratificação do apoio à Junta de 
Freguesia de Poiares Santo André e deliberação de concessão de apoio técnico às 
Juntas de Freguesia em todos os procedimentos semelhantes --------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Despacho nº 30/2021 do Sr. Presidente, de 16 de abril, 

que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  

“DESPACHO 30 / 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

APOIO TÉCNICO A PRESTAR ÀS JUNTAS DE FREGUESIA NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO DA 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO  ------------------------------------------------------------------------------------  

A Junta de Freguesia de Poiares-Santo André, através do seu pedido datado 07 de abril de 2021, 

solicitou a este Município, um apoio técnico, para fazer face às exigências de análise técnica dos 
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pedidos de licenciamentos de ocupação de espaços públicos, no caso, para instalação de esplanada 

(“Serras Bar”).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o pedido em apreço e considerando:  ----------------------------------------------------------------------------  

 Que a competência definida no Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço Público aprovado 

na sessão da Assembleia Municipal de Vila Nova de Poiares em 27/09/2013, foi transferida para a 

Junta de freguesia de Poiares Santo André (à semelhança do que aconteceu com as outras 

freguesias do concelho), através do “AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E DE 

RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES E A FREGUESIA DE POARES –

SANTO ANDRE” com efeitos a partir do ano de 2021;  --------------------------------------------------------------  

 Que esta competência inclui o licenciamento/autorização para a colocação de esplanadas no 

espaço público;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Que sem prejuízo do suprarreferido, a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece o regime 

jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico;  --------------------------------------  

 Que este diploma prevê a alínea j) do artigo 25º do anexo 1 à mencionada lei, que compete à 

Assembleia Municipal “deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e 

salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações”;  ------------------------------------------------  

 Que, para que o apoio às Juntas de Freguesia fosse tratado de uma forma célere e para que se 

estabelecesse uma maior proximidade e articulação com as Juntas de Freguesia revelou-se 

necessário um instrumento onde se consagrasse regras simples, claras e transparentes, visando uma 

adequada articulação dos apoios a atribuir às juntas de freguesia com vista à promoção e 

salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações;  -------------------------------------------------  

 Que em reunião de Câmara de 06/12/2013 e sessão de Assembleia Municipal de 20/12/2013, foi 

aprovado o “Regulamento da Forma de Apoio às Juntas de Freguesia” do Concelho de Vila Nova de 

Poiares.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando ainda que:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

• A competência para o licenciamento da ocupação e utilização privativa de espaços públicos ou 

afetos ao domínio público municipal, com mobiliário urbano, (entre os quais se inclui as esplanadas) 

ou outro equipamento, em toda a área do município, foi transferida para as Freguesias;  ------------------  

• A ocupação de espaços públicos carece, muitas vezes, de análise técnica tendo em consideração a 

salvaguarda da segurança das pessoas utilizadoras dos equipamentos a licenciar, bem como de 

transeuntes;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Os apoios a conceder às Juntas nos termos do suprarreferido regulamento se podem traduzir em 

apoios financeiros, materiais ou de recursos humanos;  -------------------------------------------------------------  

• Se encontram cumpridos os princípios plasmados no art.º 2º do Regulamento de Apoio às Juntas de 

Freguesia;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Se reconhece que as Juntas de Freguesia não possuírem recursos e/ou meios para a necessária e 

adequada análise dos procedimentos/processos;  ---------------------------------------------------------------------  

• Que o Município já dispõe desses recursos e possui os conhecimentos técnicos necessários à 

análise e instrução dos procedimentos/processos;  -------------------------------------------------------------------  

• Que o licenciamento das esplanadas é, no momento atual, uma ferramenta importante à 

recuperação económica dos estabelecimentos que possam laborar em espaços de ar livre, revelando-

se urgente uma decisão;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Que o pedido da Junta de Freguesia chegou ao Município após o prazo para a elaboração e 

convocatória da última reunião da Câmara Municipal;  ---------------------------------------------------------------  



 

 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Que o adiamento da decisão para a próxima reunião poderá implicar o atraso neste e nos demais 

processos de licenciamento e, consequentemente, na possibilidade de exploração de espaços de ar 

livre, obstaculizando à exploração de espaços de ar livre;  ----------------------------------------------------------   

DECIDO:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

I) DEFERIR o pedido de concessão à Junta de Freguesia de Poiares-Santo André, de apoio técnico 

solicitado, para a análise do processo de licenciamento em causa, ao abrigo do disposto no nº 3 do 

art.º 35 do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, sujeitando esta decisão a ratificação na 

próxima reunião da Câmara Municipal, nos termos da mesma disposição legal.  -----------------------------  

II) PROPOR À CÂMARA MUNICIPAL:  -----------------------------------------------------------------------------------  

Que delibere e consequentemente aprove, a concessão às Juntas de Freguesia de Arrifana, 

Lavegadas, Poiares-Santo André, e São Miguel de Poiares, apoio técnico similar em todos os 

procedimentos/processos semelhantes que façam chegar à Câmara Municipal, remetendo todas as 

decisões, tomadas ao abrigo da presente proposta e consequente deliberação, da Câmara Municipal  

à Assembleia Municipal para os fins previstos no art.º 4º do Regulamento de Apoio às Juntas de 

Freguesia.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de concessão de apoio 

técnico à Junta de Freguesia de Poiares Santo André para análise do pedido de 

licenciamento de esplanada, apresentado por Serras Bar. ---------------------------------------------  

----- Deliberou também, aprovar a concessão às Juntas de Freguesia de Arrifana, 

Lavegadas, Poiares-Santo André, e São Miguel de Poiares, apoio técnico similar em todos 

os procedimentos/processos semelhantes que façam chegar à Câmara Municipal, 

remetendo todas as decisões, tomadas ao abrigo da presente proposta e consequente 

deliberação, da Câmara Municipal à Assembleia Municipal para os fins previstos no art.º 4º 

do Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia.  -----------------------------------------------------  

----- Mais deliberou que o processo seja remetido à Assembleia Municipal para 

conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

8- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento --------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 22 de abril de 2021, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.331.320,69 € (um milhão, 

trezentos e trinta e um mil, trezentos e vinte euros e sessenta e nove cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 239.052,95 € (duzentos e trinta e nove mil e 

cinquenta e dois euros e noventa e cinco cêntimos). ----------------------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento.  ------------------------------------------------------------------------  

9- Informação dos Serviços - Para Conhecimento ---------------------------------------------------  
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----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido entre 9 a 22 de abril de 2021, no valor total de 

309.225,31 € (trezentos e nove mil, duzentos e vinte cinco euros e trinta e um cêntimo).  -----  

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 22 de abril 

de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------  

10- CIM-Região de Coimbra - comparticipação financeira - Projeto 30. Brigada 
Sapadores Florestais - ano 2020 --------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 4597/2021. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação financeira 

apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 4.967,18 € (quatro mil 

novecentos e sessenta e sete euros e dezoito cêntimos), referente ao Projeto 30. Brigada 

Sapadores Florestais – ano 2020. ----------------------------------------------------------------------------  

11- Poiares a Pedalar 2020 - Prémios 3º Quadrimestre e anual ---------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 4738/2021. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os prémios do 3º quadrimestre e anual 

do Poiares a Pedalar 2020, aos participantes referidos na informação técnica.  ------------------  

12- Processo de Obras nº 13/2020 - Construção de muro de vedação e aterro, 
regularização e nivelamento do terreno - NLF Madeiras, Lda - Olival, Rua do Cabouco  
----- Foi presente o processo de obras nº 13/2020, cujo titular é NLF Madeiras, Lda, 

processo constituído com vista à construção de muro de vedação e aterro, regularização e 

nivelamento de terreno, sito em Olival, Rua do Cabouco, freguesia de Poiares (Santo 

André), para efeitos de aprovação final. ---------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Marcos Bento, do 

PSD, deferir a pretensão de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições 

impostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13- Processo de Obras nº 14/2021 - Licenciamento de alteração e ampliação de 
moradia unifamiliar - Bruno Frederico Lopes Grade - Póvoa da Abraveia ------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 14/2021, cujo titular é Bruno Frederico Lopes 

Grade, processo constituído com vista ao licenciamento de alteração e ampliação de 
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moradia unifamiliar, sita em Póvoa de Abraveia, freguesia de Poiares (Santo André), para 

efeitos de aprovação do projeto de arquitetura. -----------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas. --------------------------------------------------------------  

14- Processo de Obras nº 15/2021 - construção de um telheiro - Amabília Rodrigues 
de Paiva da Costa - Rua do Ercasol - Barro/Ervideira ----------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 15/2021, cujo titular é Amabília Rodrigues de Paiva 

da Costa, processo constituído com vista à construção de um telheiro, sito em 

Barro/Ervideira, freguesia de Arrifana, para efeitos de aprovação final.  ----------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas. --------------------------------------------------------------  

15- Acordo de Cooperação Técnica - operações de requalificação e modernização 
da Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de Matos ------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta do Acordo de Cooperação Técnica.  --------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Acordo de Cooperação 

Técnica com o Ministério da Educação para operações de requalificação e modernização da 

Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de Matos.  -------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Não houve intervenção do público.  ---------------------------------------------------------------------   

----- Interveio do Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD.  -----------------------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS. ------------------------------  

----- Interveio do Sr. Vereador João Pereira, do PS.  ---------------------------------------------------  

----- Interveio do Sr. Vice-Presidente.  ----------------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata foi 

lida, aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a elaborei. -----------  

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 16 horas e 08 minutos. -----------  
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