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ATA N.º 21/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS REALIZADA EM 

VINTE E NOVE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM 

 

---- Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila de 

Nelas e edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de 

Nelas, em reunião ordinária, por videoconferência, ao abrigo do disposto no art.º 3.º/3, da Lei 

n.º 1-A/2020, de 19 de março, na redação da Lei n.º 13-B/2021, de 05 de abril, sob a 

presidência do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Fernando António Pais Silvério, 

estando presentes, no Salão Nobre, o referido Senhor Vice-Presidente da Câmara e os 

Senhores Vereadores Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral, Júlio António Soares Fernandes e 

Aires Manuel Antunes dos Santos e por videoconferência, a Senhora Vereadora Dr.ª Ana 

Mafalda Rodrigues Lopes. --------------------------------------------------------------------------------

----- Registaram as faltas, consideradas justificadas, do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José 

Manuel Borges da Silva e do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. ------------- 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 

seguintes saldos: - Total de disponibilidades da Câmara Municipal: 1.414.463,56 € (um 

milhão quatrocentos e catorze mil quatrocentos e sessenta e três euros e cinquenta e seis 

cêntimos); - De operações orçamentais: 910.225,89 € (novecentos e dez mil duzentos e vinte e 

cinco euros e oitenta e nove cêntimos); - De operações não orçamentais: 504.237,67 € 

(quinhentos e quatro mil duzentos e trinta e sete euros e sessenta e sete cêntimos). ------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Fernando António Pais Silvério, cumprimentou 

todos os presentes e declarou aberta esta reunião ordinária da Câmara Municipal de Nelas do 

dia 29 de setembro de 2021. De seguida, leu o resumo diário de tesouraria referente ao dia 

anterior, já referido no ponto anterior. Entrando no Período de Antes da Ordem do Dia, o 

Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores gostaria de se 

inscrever. Afirmou que, se lhe permitissem, já que estava também a falar e utilizando já, só 

aqui duas, ou três considerações, naturalmente, tendo em atenção os eventos recentes. Houve 

eleições no pretérito dia 26 deste mês. Eleições que são sempre o ponto alto da Democracia, 

naturalmente. E, desta forma, queria cumprimentar, de uma forma especial, o Senhor 

Vereador Dr. Joaquim Amaral pela vitória conseguida nas urnas, numas eleições livres, como 

é óbvio, como é fruto e como é natural em democracia. E, na pessoa do Senhor Vereador Dr. 

Joaquim Amaral também cumprimentar todos os Eleitos, quer nas Assembleias de Freguesia, 

quer na Assembleia Municipal. E desejar a todos um bom trabalho, em particular ao Senhor 
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Vereador Dr. Joaquim Amaral e a toda a sua equipa, que vai conduzir os destinos deste 

Concelho nos próximos anos e desejar-lhe muitas felicidades, muitas felicidades porque tem a 

certeza, está convencido que o seu sucesso será o sucesso de todos os Municípes. E, desta 

forma, cumprimentá-lo e desejar-lhe os melhores sucessos. Deu a palavra ao Senhor Vereador 

Dr. Joaquim Amaral. ---------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral cumprimentou o Senhor Vice-

Presidente da Câmara, Dr. Fernando Silvério, a Senhora Vereadora, os Senhores Vereadores e 

os Senhores Colaboradores da Autarquia. Afirmou que queria dizer que nesta última reunião 

deste mandato deixaria aqui só dois, ou três apontamentos. Que foi sempre um gosto imenso 

fazer parte deste exercício de cidadania que foi o cargo de Vereador que desempenhou 

durante estes 4 anos. Não se alongando muito mais sobre isso, nem fazendo um balanço sobre 

isso, mas é importante deixar registados estes 4 anos de Oposição firme e assertiva, mas 

construtiva, com contributos diversos para as áreas da governabilidade do nosso Município. E 

sobre a questão das eleições do dia 26, em primeiro, destacar a participação cívica em grande 

escala dos nossos Municípes nas eleições, a forma como as eleições decorreram. E, 

obviamente, saudar todos os Partidos e todas as Forças Políticas que se apresentaram a 

sufrágio. E, nesse sentido, também apresentar os seus cumprimentos aos Candidatos, em 

particular ao Dr. Borges da Silva, do Partido Socialista e a todos os candidatos do Partido 

Socialista a todos os Órgãos. E ao Senhor Dr. Mário Gândara, da CDU, também. E a todos os 

Candidatos da sua lista. Bem, como, naturalmente, a todos os candidatos da lista da Coligação 

PPD/PSD-CDS-PP e, em particular, a todos os que foram eleitos para os diversos Órgãos das 

Autarquias do nosso Município. Para já, era o que lhe aprazia dizer. E deixar também uma 

palavra de gratidão também à parte de colaboração que tiveram sempre por parte dos 

Funcionários da Autarquia no acompanhamento destas sessões, bem como mesmo do Público, 

que, nas participações e nos contributos válidos que tiveram também para a discussão pública 

que foi sempre importante e no debate interno, em termos de reunião de Câmara que, com 

certeza, foi profícuo para os contributos para o desenvolvimento do nosso Concelho. 

Deixaria, ainda, dois, ou três apontamentos finais, que têm a ver, precisamente, com a questão 

da nossa Autarquia, com dois pontos que não sabe se o Senhor Vice-Presidente, enquanto há 

o hiato temporal até à tomada de posse, dois assuntos que gostaria que lhe pudesse dar 

informações. Um é do domínio público que tem a ver com o despedimento coletivo da 

COVERCAR. E outro, de não funcionamento, digamos assim, da Extensão de Saúde de 

Carvalhal Redondo, se há alguma razão em particular para isso. E era isso que lhe aprazia 

dizer. Agradeceu a atenção concedida. ------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que, relativamente a estas duas questões, relativamente 

à COVERCAR, sabia aquilo que leu nos meios de comunicação social, nomeadamente, nas 

redes sociais. Dirigindo-se ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral, afirmou que não sabia 

mais do que isso. Pessoalmente, não sabia mais do que isso. Relativamente também à 

Extensão que falou aqui também de Carvalhal Redondo, aquilo que ele, Senhor Vice-

Presidente sabe, foi aquilo que foi transmitido, já há alguns dias também pelo Presidente de 

Câmara, que tinha a ver com estas Extensões, quer de Carvalhal Redondo, quer de Santar, 

iriam ser asseguradas. Neste momento, não tem conhecimento que assim não seja. Hoje? Não 

tem conhecimento. Mas procurará ter conhecimento e informá-lo-á. Mas não tem 
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conhecimento de hoje não estar aberto ao Público. Perguntou se mais algum dos Senhores 

Vereadores queria usar da palavra. Deu a palavra ao Senhor Vereador Aires dos Santos. -------

---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos cumprimentou todos os presentes. 

Afirmou que, no seguimento das palavras do Senhor Dr. Fernando Silvério, Vice-Presidente 

da Câmara, a conduzir esta reunião, também quer aproveitar para dirigir ao Senhor Vereador 

Dr. Joaquim Amaral, votos de um bom mandato, de sucesso, de bom trabalho e que tudo corra 

bem, porque todos estarão a trabalhar e a colaborar em prol do Município. Ao mesmo tempo, 

também dizer que foi uma experiência muito interessante. Gostou de trabalhar com os 

Senhores todos, embora, muitas vezes, das discussões acaloradas e que, às vezes, foram um 

bocado extremadas. Mas, se calhar, em política também existe um bocado. Mas foram 4 anos 

em que se fez um trabalho árduo, duro e dedicado às populações. Aí ninguém os pode 

desmentir porque foi essa a realidade. Sendo assim, que tudo corra bem. Podia contar com 

eles porque, independentemente, das diferenças políticas, o que motiva, muitas vezes, o 

desenvolvimento de uma terra é o trabalho, a dedicação e a paixão que se une. Só assim é que 

vamos mais longe. Foi assim que lhe ensinaram na vida e na política. Nunca escondeu a sua 

cor e a sua orientação. E assim continuará a ser até aos últimos dias porque isso faz parte da 

sua personalidade. Tinha pena não estar cá o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques porque, 

no fundo, às vezes, era a pessoa que mais agitava aqui as águas, também para lhe dirigir aqui 

uma palavra. Pronto, mas agitar as águas não quer dizer que se criem tempestades. A gente, às 

vezes, para mexer o açúcar, temos que dar umas voltas ao copo de água. Pronto. Mas, pronto, 

também se queria dirigir a ele. Sendo assim, fá-lo-á pessoalmente, quando estiver com ele. 

Portanto, ao Senhor Vereador Júlio Fernandes, um abraço. Ao Senhor Vereador Dr. Joaquim 

Amaral, continuam por perto e estão aqui até os últimos dias para que se transmita toda a 

dignidade do Órgão. E que tudo corra bem daqui para a frente. -------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que, sendo assim, entravam, assim, na Ordem do Dia.   

 

ORDEM DO DIA 

 

1 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 

1.1.DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, 

REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2021 

---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar da 

palavra. Sendo assim, ia pôr à votação. -----------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária anterior, 

realizada em 28 de julho de 2021. ------------------------------------------------------------------------  

---- A Senhora Vereadora Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes pediu desculpa ao Senhor Dr. 

Fernando Silvério, mas que não tinha a certeza relativamente às datas em que esteve presente. 

Se em alguma reunião não esteve presente, considerar o voto dela de abstenção, até porque 

numa estará tido fora, que nessas atas, por favor, considerasse o seu voto como abstenção. ----

---- O Senhor Vice-Presidente respondeu à Senhora Vereadora Dr.ª Mafalda Lopes que, muito 

bem, mas que nesta aqui podia-a informar que esteve presente. Sim, é por unanimidade. Ele, 

Senhor Vice-Presidente, verifica aqui. ------------------------------------------------------------------
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1.2.DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, 

REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2021 
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que estiveram presentes o Senhor Vice-Presidente, o 

Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, o Senhor Vereador Dr. Joaquim 

Augusto Alves Amaral, o Senhor Vereador Júlio António Soares Fernandes, o Senhor 

Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos e, por videoconferência, a Senhora Vereadora 

Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes. Perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar 

da palavra. Ia pôr à votação o ponto 1.2. ---------------------------------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária anterior, 

realizada em 11 de agosto de 2021. ----------------------------------------------------------------------

1.3.DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, 

REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2021 
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que estiveram presentes o Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, os Senhores Vereadores Dr. Fernando António 

Pais Silvério, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral e Júlio 

António Soares Fernandes. Não estiveram presentes os Senhores Vereadores Dr.ª Ana 

Mafalda Rodrigues Lopes e Aires Manuel Antunes dos Santos, por se encontrarem de férias. 

Isto na ata de 25 de agosto de 2021. Perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar 

da palavra. Ia pôr à votação. ------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou por maioria, com três votos a favor, do Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, Dr. Fernando António Pais Silvério e dos Senhores Vereadores Dr. Joaquim Augusto 

Alves Amaral e Júlio António Soares Fernandes e duas abstenções, dos Senhores Vereadores 

Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes e Aires Manuel Antunes dos Santos, aprovar a ata da 

reunião ordinária anterior, realizada em 25 de agosto de 2021. --------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Fernando António Pais Silvério afirmou que os 

Senhores Vereadores Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes e Aires Manuel Antunes dos Santos 

se abstiveram em virtude de não terem estado na referida reunião. --------------------------------- 

1.4.DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, 

REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2021, QUE TEVE CONTINUAÇÃO EM 16 

DE SETEMBRO DE 2021 

---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que estiveram presentes o Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, os Senhores Vereadores Dr. Fernando António 

Pais Silvério, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral, Júlio 

António Soares Fernandes e Aires Manuel Antunes dos Santos. Registou-se a falta, 

considerada justificada, da Senhora Vereadora Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes. Perguntou 

se algum dos Senhores Vereadores queria usar da palavra. ------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que queria fazer um 

apelo ao Senhor Vice-Presidente da Câmara para lhe dar cinco minutos porque ele queria dar 

uma vista de olhos na ata porque também teve um problema com o seu e-mail, desta de 8 de 

setembro, que se prolongou para 16 de setembro. Perguntou se podia ser. -------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores via algum 

inconveniente nisso, numa pausa de 5 minutos. Sendo assim, estava interrompida a reunião 

por 5 minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Assim, a reunião foi interrompida durante 5 minutos. ---------------------------------------

---- Reaberta a reunião, o Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que 

se ia abster com declaração de voto, a enviar, posteriormente, sobre este ponto. Perguntou se 

estava bem. --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que ia pôr à votação o ponto 1.4 - Discussão e 

aprovação da ata da reunião ordinária anterior, realizada em 08 de setembro de 2021, que teve 

continuação em 16 de setembro de 2021. ---------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou por maioria, com três votos a favor, do Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, Dr. Fernando António Pais Silvério e dos Senhores Vereadores Júlio António Soares 

Fernandes e Aires Manuel Antunes dos Santos e duas abstenções, do Senhor Vereador Dr. 

Joaquim Augusto Alves Amaral e da Senhora Vereadora Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes, 

aprovar a ata da reunião ordinária anterior, realizada em 08 de setembro de 2021, que teve 

continuação em 16 de setembro de 2021. ---------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que a Senhora Vereadora Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues 

Lopes se absteve em virtude de não ter estado presente. ----------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que se ia abster com 

declaração de voto, a enviar, posteriormente. --------------------------------------------------------- 

 

2 – DIVERSOS 

 

2.1.REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE. PEDIDO DE 

ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO - REQUERENTES: RICARDO MANUEL 

MARQUES DOS SANTOS E SUSANA ADELAIDE DE ALMEIDA FERREIRA - 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 

---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que, relativamente aos pontos 2.1, 2.2 e 2.3, ele até 

poria à consideração, mas para retirarem, terão que retirar estes pontos da Agenda e terão que 

ser levados à próxima reunião de Câmara, uma vez que a sua aprovação, digamos assim, 

implica a assunção de uma despesa. Facto que já não é possível neste momento. Desta forma, 

irá retirar estes três pontos, que têm a ver com os incentivos à natalidade. Perguntou se algum 

dos Senhores Vereadores queria, eventualmente, dizer alguma coisa. ------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que estava, 

perfeitamente, de acordo. ----------------------------------------------------------------------------  

---- A Senhora Vereadora Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes afirmou que gostava de ser 

esclarecida porque pelo valor e pelo que é prática, deixar estes três casos. ------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente respondeu à Senhora Vereadora Dr.ª Mafalda Lopes que, por 

aquilo que lhe foi dito, não tem a ver, naturalmente, com o valor. Tem a ver com a assunção 

de uma despesa neste período. É isso que está em causa, só. Nada mais do que isso. Foi isso 

que lhe foi transmitido, de acordo, até lhe pode citar aqui a Lei. De acordo com a Lei n.º 

47/2005, sobretudo no artigo 2.º. E foi isso que lhe foi transmitido. --------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou, mas que já tinha sido 

agendado também, independentemente de estarem aqui em período de gestão, mas foi na 

sexta-feira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Senhora Vereadora Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes afirmou que talvez alguém aí no 
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apoio técnico avisar a Câmara para quando alguém intervém porque não consegue 

acompanhar o raciocínio. Pedia, por favor. Não ouviu o que foi dito agora na sala. Não ouviu 

a intervenção do Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral. Talvez se virassem a Câmara para 

quem vai intervir fosse mais fácil. -----------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente respondeu à Senhora Vereadora Dr.ª Mafalda Lopes que só lhe 

estava a dizer, não sabia se tinha ouvido, foi isso que ele tinha referido, a Lei n.º 47/2005, 

que, no artigo 2.º refere no n.º 1 – No período a que se refere o n.º 1, do artigo anterior, que é: 

A presente Lei estabelece os limites aos quadros de competências dos órgãos autárquicos e 

respetivos titulares no período de gestão. E diz no n.º 1 que: No período a que se refere o n.º 

1, do artigo anterior os órgãos das Autarquias Locais e os seus titulares, no âmbito das 

respetivas competências, sem prejuízo da prática de actos correntes e inadiáveis, ficam 

impedidos de deliberar, ou decidir, designadamente, em relação às seguintes matérias. E uma 

das matérias tem a ver com a assunção de despesa. ---------------------------------------------------

---- A Senhora Vereadora Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes afirmou que pensava que se o 

Executivo sabia nem devia ter vindo na Ordem de Trabalhos. Portanto, não se opõe que o 

assunto seja retirado. ---------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que, então, estes três pontos serão retirados da Agenda.  

---- Assim o assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos, de acordo com a Lei n.º 47/2005, de 

29 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.2.REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE. PEDIDO DE 

ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO - REQUERENTES: SANDRO RICARDO COSTA 

ALVES E JOANA RITA ANTUNES GOMES ALVES - DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 

---- Assunto retirado da Ordem de Trabalhos, de acordo com a Lei n.º 47/2005, de 29 de 

agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3.REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE. PEDIDO DE 

ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO - REQUERENTES: EDGAR PAULINO MOREIRA 

CORREIA DE FIGUEIREDO E MARINA SOFIA SOARES DA COSTA 

FIGUEIREDO - DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 

---- Assunto retirado da Ordem de Trabalhos, de acordo com a Lei n.º 47/2005, de 29 de 

agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3 – CONTABILIDADE 

 

3.1.ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, N.º 11, DA DESPESA, DAS 

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES  E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 11, 

DO ANO DE 2021 – CONHECIMENTO 

---- Presentes as alterações ao Orçamento Municipal n.º 11, da Despesa, das Atividades Mais 

Relevantes e às Grandes Opções do Plano n.º 11, do ano de 2021, as quais ficam anexas a esta 

ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar da 

palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara tomou conhecimento das alterações ao Orçamento Municipal n.º 11, da 
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Despesa, das Atividades Mais Relevantes e às Grandes Opções do Plano n.º 11, do ano de 

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

3.2.ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, N.º 12, DA RECEITA  E DA 

DESPESA E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 12, DO ANO DE 2021 – 

CONHECIMENTO 

---- Presentes as alterações ao Orçamento Municipal n.º 12, da Receita e da Despesa e às 

Grandes Opções do Plano n.º 12, do ano de 2021, as quais ficam anexas a esta ata (Anexo II), 

fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar da 

palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara tomou conhecimento das alterações ao Orçamento Municipal n.º 12, da Receita 

e da Despesa e às Grandes Opções do Plano n.º 12, do ano de 2021. ------------------------------ 

3.3.ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, N.º 13, DA DESPESA, ÀS 

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 13, 

DO ANO DE 2021 – CONHECIMENTO 

---- Presentes as alterações ao Orçamento Municipal n.º 13, da Despesa, às Atividades Mais 

Relevantes e às Grandes Opções do Plano n.º 13, do ano de 2021, as quais ficam anexas a esta 

ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar da 

palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara tomou conhecimento das alterações ao Orçamento Municipal n.º 13, da 

Despesa, às Atividades Mais Relevantes e às Grandes Opções do Plano n.º 13, do ano de 

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

3.4.ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, N.º 14, DA DESPESA, ÀS 

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 14, 

DO ANO DE 2021 – CONHECIMENTO 

---- Presentes as alterações ao Orçamento Municipal n.º 14, da Despesa, às Atividades Mais 

Relevantes e às Grandes Opções do Plano n.º 14, do ano de 2021, as quais ficam anexas a esta 

ata (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar da 

palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara tomou conhecimento das alterações ao Orçamento Municipal n.º 14, da 

Despesa, às Atividades Mais Relevantes e às Grandes Opções do Plano n.º 14, do ano de 

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

 

4 - OBRAS PARTICULARES 

 

4.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 

FINANCEIRO 

4.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 

PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 

DEFERIDOS E INDEFERIDOS – CONHECIMENTO  
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---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar da 

palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Projetos, 

Obras e Ambiente, referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, 

propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos, no período 

compreendido entre 01 e 22 de setembro de 2021, a qual fica anexa a esta ata, (Anexo V), 

fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------

4.1.2.LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS – CONHECIMENTO  
---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar da 

palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Projetos, 

Obras e Ambiente, referente a alvarás de licenciamento/comunicação prévia/certidões de 

obras, emitidas no período compreendido entre 02 e 22 de setembro de 2021, a qual fica 

anexa a esta ata (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------ 

4.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS, COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 

LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, 

INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – CONHECIMENTO  
---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar da 

palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Projetos, 

Obras e Ambiente, referente a processos de licenciamentos, comunicações prévias, 

loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados na 

Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, no período compreendido entre 02 e 22 de 

setembro de 2021, a qual fica anexa a esta ata (Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ----- 

 

5 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que encerravam, assim, a Ordem de Trabalhos. Visto 

haver Público presente, perguntou se alguém queria usar da palavra. Deu a palavra ao Senhor 

Arlindo Rodrigues Duarte. --------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte cumprimentou o Senhor Presidente em Exercício, os 

Senhores e Senhora Vereadora e os Senhores Colaboradores. Afirmou que ele não ia 

apresentar sugestões nenhumas porque as sugestões, apresentou-as durante estes 8 anos. 

Umas foram feitas, outras não. A única coisa que o trouxe aqui era dar os parabéns a quem 

venceu. E ao Ex-Presidente da Câmara desejar-lhe, como pessoa, como ser humano, tudo de 

bom para ele, na sua vida profissional e assim como aos seus Familiares. E ao elenco, vamos 

continuar, possivelmente, a verem-se aqui. Mas também quer desejar muitas felicidades a 

todos. Agradeceu a atenção concedida. ------------------------------------------------------------------ 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA 
 



Fls.__________ 
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---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara pediu à Funcionária Arlete da Luz Vaz Freixo 

Garcia, que secretariou a reunião, para proceder à leitura da minuta da ata. -----------------------

---- Posta à votação a minuta da ata da presente reunião, foi a mesma aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ENCERRAMENTO 
 

---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-Presidente da Câmara deu por encerrada a 

reunião às quinze horas e trinta e nove minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi lida 

em voz alta por mim, _______________________________________, conforme deliberação 

tomada na reunião ordinária pública, desta Câmara Municipal, realizada em 31 de outubro de 

2018, que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já 

aprovada e assinada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vice-Presidente, 

 

___________________________________________ 

 

A Assistente Técnica, 

 

__________________________________________ 

 

 

 


