ACTA Nº 20/11
28-09-11
Aos vinte e oito dias do mês de Setembro de dois mil e onze, na sala do Pavilhão Multiusos de
Albergaria dos Fusos, sob a presidência do Senhor Presidente, Francisco António Galinha Orelha,
realizou-se a vigésima reunião ordinária deste Órgão Executivo, com a participação dos Senhores
Vereadores João Manuel Casaca Português, Carlos José Maltez Almeida, Francisco Xavier
Candeias Fitas e Maria Teresa Horta Pendilhas Calado. ----------------------------------------------------Participaram também nos trabalhos o Jurista - Chefe da Divisão de Administração Geral, Vítor
Manuel Parreira Fialho, a quem incumbe a função de prestar os esclarecimentos julgados
necessários aos assuntos presentes a reunião de Câmara e a Técnica Superior, Maria Jacinta
Cardoso Grilo, a quem foi atribuída a tarefa de secretariar as reuniões do órgão executivo. ----------A reunião teve início às nove horas e trinta minutos, depois de todos os membros da Câmara terem
tomado os seus lugares e se verificar existir quórum. -------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------Interveio o Sr. Vereador João Português, no que concerne ao lugar de Albergaria dos Fusos, para
questionar o executivo se foi informado de que existe uma casa degradada, em perigo de derrocada
na rua complementar ao edifício dos espaços multiusos. ---------------------------------------------------O Sr. Presidente refere que não lhe chegou nada a título formal e que irá junto do Gabinete Técnico
verificar se já foi ou não feita alguma diligência nesse âmbito. -------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Fitas no que concerne à existência de um acesso à Barragem de
Albergaria dos Fusos, interveio para dar a conhecer que foi informado por alguns munícipes deste
lugar que o mesmo se encontra necessitado de um pequeno arranjo. -------------------------------------O Sr. Presidente quanto a esta informação refere que como deve ser do conhecimento dos Srs.
Vereadores a gestão da barragem compete ao INAG pelo que a Câmara não pode realizar qualquer
intervenção sem autorização do Instituto da Água, no entanto como se trata de uma pequena
intervenção poderemos avaliar a situação. --------------------------------------------------------------------A Sra. Vereadora Teresa Calado interveio para dar a conhecer e acolher as propostas dos Vereadores
da Oposição, relativamente ao projecto de arquitectura em execução para a Casa Fialho de Almeida.
A execução do mesmo é da responsabilidade do Sr. Arquitecto Sousa Macedo e resulta do
protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a CCDRA. Foi apresentado o desenho do edifício
e explicadas as diferentes valências que o projecto acolhe. Foi ainda prestada a informação que a
preocupação é concluir o projecto de arquitectura e especialidades, avaliar as possibilidades de
financiamento do mesmo e celebração de parcerias para constituição do Conselho Cientifico para
desenvolvimento dos respectivos conteúdos. ----------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informa que o Projecto Turístico da Herdade da Cegonha será apresentado na
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próxima 2ª feira às 11h no Salão Nobre da Câmara. --------------------------------------------------------BALANCETE DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011:
307.978,68 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES DIVERSAS: -----------------------------------------------------------------------------1 – MÁRCIA CLEYER NEGRISOLI- PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO –
RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara, para ratificação, o despacho do Sr. Presidente, que deferiu favoravelmente a
emissão de licença especial de ruído solicitada por Márcia Cleyer Negrisoli para a realização de
uma sessão de karaoke que teve lugar no Café Celeiro, em Cuba, no dia 17 de Setembro de 2011 no
horário compreendido entre as 22.00h e as 02.00h. ---------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na informação da DAG - Secção Administrativa nº 278/11,
e no parecer do chefe da DAG nela exarada, ao abrigo do nº 3 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de
18/09, na sua redacção actual, delibera ratificar o despacho do seu Presidente. ------------------------2 – HELENA ISABEL FRAGOSO AGOSTINHO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE
RUÍDO – RATIFICAÇÃO. -----------------------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara, para ratificação, o despacho do Sr. Presidente, que deferiu favoravelmente a
emissão de licença especial de ruído solicitada por Helena Isabel Fragoso Agostinho para a
realização de uma sessão de música com DJ e karaoke que teve lugar no Bar das Piscinas
Municipais, em Cuba, no dia 17 de Setembro de 2011 no horário compreendido entre as 22h00 e as
02.00h. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na informação da DAG - Secção Administrativa nº 283/11,
e no parecer do chefe da DAG nela exarada, ao abrigo do nº 3 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de
18/09, na sua redacção actual, delibera ratificar aquele despacho do seu Presidente. ------------------3 – CRISTIANO SIMÃO BEXIGA - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO –
RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara, para ratificação, o despacho do Sr. Presidente, que deferiu favoravelmente a
emissão de licença especial de ruído solicitada por Cristiano Simão Bexiga para a realização de
uma sessão de Karaoke que teve lugar no Bar do Jardim dos Combatentes, em Cuba, no dia 16 de
Setembro de 2011 no horário compreendido entre as 22.00h e as 02.00h. -------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na informação da DAG - Secção Administrativa nº 284/11,
e no parecer do chefe da DAG nela exarada, ao abrigo do nº 3 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de
18/09, na sua redacção actual, delibera ratificar aquele despacho do seu Presidente. ------------------4 – JOAQUIM JOSÉ DO CARMO BALSINHA – PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE VIA
PÚBLICA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicita Joaquim José do Carmo Balsinha licença para ocupação de 5 m2 de via pública, para
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colocação de pedra de vidraço para pavimentação do seu quintal, nas traseiras da sua habitação sita
no Bairro das Oliveiras, nº 3, em Cuba. -----------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na informação da DOU/Fiscal Municipal, delibera licenciar
a ocupação de via pública requerida. --------------------------------------------------------------------------5 – ALEXICA – MINIMERCADOS, LDA. – PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE
PUBLICIDADE. ------------------------------------------------------------------------------------------------Solcita Alexica – Minimercados, Lda. licença para colocação de publicidade no prédio sito na Rua
1º de Maio, nº 58, em Cuba. ------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação da DOU/Fiscal Municipal, delibera licenciar
a publicidade requerida devendo ser cobradas taxas correspondentes a mais um painel publicitário
com as dimensões 125cmx250cm, que se encontra afixado na fachada lateral do prédio e que não
foi requerido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------6 – SPORTING CLUBE DE CUBA – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO
- RATIFICAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara, para ratificação, o despacho do Sr. Vice-Presidente, em substituição do Sr.
Presidente no âmbito das competências que lhe foram atribuídas, que deferiu a atribuição de um
apoio financeiro no valor de € 2.500,00 ao Sporting Clube de Cuba para fazer face às inscrições dos
atletas na Associação de Futebol de Beja em virtude da época desportiva 2011/2012 ter o seu início
mais cedo que o normal e de ainda não ter sido celebrado protocolo com esta associação. -----------A Câmara, por unanimidade, ao abrigo do nº 3 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18/09, na sua
redacção actual, delibera ratificar aquele despacho do seu Vice-Presidente. ----------------------------7 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA PISCINA COBERTA,
VISANDO A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A REDUÇÃO DOS CUSTOS
COM A MANUTENÇÃO DAQUELA INFRA-ESTRUTURA. ---------------------------------------Foi presente à Câmara Informação do Sr. Vice-Presidente relativa a uma proposta de alteração do
funcionamento da piscina coberta, documento que se anexa à presente acta e se dá por
integralmente reproduzido. -------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por maioria com os votos contra dos Vereadores da CDU, com base no nº 4 do art.º 9º
do Regulamento das Piscinas Municipais delibera aprovar a proposta apresentada. -------------------8 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CUBA, VISANDO A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS
PRESTADOS E A REDUÇÃO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAQUELA INFRAESTRUTURA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara Informação nº 11/11 da Sra. Vereadora Teresa Calado relativa a uma
proposta de alteração do horário de funcionamento da Biblioteca Municipal de Cuba, documento
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que se anexa à presente acta e se dá por integralmente reproduzido. -------------------------------------A Câmara, por maioria com os votos contra dos Vereadores da CDU, com base na referida
informação delibera aprovar a proposta apresentada. -------------------------------------------------------9 – CRISTIANO SIMÃO BEXIGA – RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE
EXPLORAÇÃO DO BAR DO JARDIM DOS COMBATENTES. -----------------------------------Solicita Cristiano Simão Bexiga, concessionário do Bar do Jardim dos Combatentes com contrato
válido entre 01 de Junho e 30 de Setembro, a cessação da actividade a partir do dia 15 do corrente
mês alegando ter-se tornado insustentável o funcionamento do referido estabelecimento dado o
reduzido número de frequentadores. --------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação da DAG/Secção Administrativa nº 288/11 e
no despacho do Chefe da DAG nela exarado, delibera deferir a pretensão do requerente de
revogação do contrato por acordo das partes com efeitos a 15 de Setembro e em simultâneo
indeferir liminarmente a pretensão que deu entrada nos serviços em 23.09.2011 onde o mesmo
solicita o perdão total da renda do mês de Setembro apenas tendo por fundamento a escassez de
receita sob pena de termos grandes dificuldades para fundamentar uma tomada de posição diferente
para outros espaços concessionados. --------------------------------------------------------------------------10 – HELENA ISABEL FRAGOSO AGOSTINHO – RESCISÃO DE CONTRATO DE
CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DAS PISCINAS. --------------------------------------------Solicita Helena Isabel Fragoso Agostinho, concessionária do Bar das Piscinas com contrato válido
entre 01 de Junho e 30 de Setembro, a cessação da actividade a partir do dia 15 do corrente mês
alegando ter-se tornado insustentável o funcionamento do referido estabelecimento dado o reduzido
número de frequentadores. --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação da DAG/Secção Administrativa nº 287/11 e
no despacho do Chefe da DAG nela exarado, delibera deferir a pretensão da requerente de
revogação do contrato por acordo das partes com efeitos a 15 de Setembro e em simultâneo
indeferir liminarmente a pretensão que deu entrada nos serviços em 23.09.2011 onde a mesma
solicita o perdão total da renda do mês de Setembro apenas tendo por fundamento a escassez de
receita sob pena de termos grandes dificuldades para fundamentar uma tomada de posição diferente
para outros espaços concessionados. --------------------------------------------------------------------------11 – MARIA JOSÉ FITAS MOURATO CARRIÇO – PEDIDO DE APOIO PARA
MEDICAMENTOS – PROJECTO “DE MÃOS DADAS”. -------------------------------------------Solicita Maria José Fitas Mourato Carriço apoio para aquisição de medicamentos no âmbito do
Projecto “DE MÃOS DADAS”. -------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação do Serviço Socio Cultural – Acção Social nº
24/11, delibera conceder a Maria José Fitas Mourato Carriço um apoio no valor de € 120,00 para
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fazer face ao fim pretendido. -----------------------------------------------------------------------------------12 – ROSA MARIA SOTA MARCELINO – REGULARIZAÇÃO DE MENSALIDADES EM
DÍVIDA DO SERVIÇO DE COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) – GABRIEL
MARCELINO GUERREIRO E VICENTE MARCELINO GUERREIRO. -----------------------Solicita Rosa Maria Sota Marcelino, encarregada de educação de Gabriel Marcelino Guerreiro e de
Vicente Marcelino Guerreiro, que lhe seja autorizado o pagamento em 4 prestações mensais do
valor em dívida respeitante às mensalidades do Serviço da Componente de Apoio à Família que
ascende a € 189,70 bem como que lhe seja retirado o agravamento das mesmas, alegando para o
efeito baixos recursos económicos do seu agregado familiar uma vez que se encontra desempregada
e o marido aufere a Remuneração Mínima Mensal Garantida. --------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação do Serviço Socio Cultural – Acção Educativa
nº 32/11 delibera autorizar o pagamento em 4 prestações, de € 47,43 cada uma, acrescida do
pagamento da mensalidade do mês a que respeita bem como que lhe seja retirado o agravamento
das mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------13 – SERVIÇO SOCIO CULTURAL – ACÇÃO EDUCATIVA – ACÇÃO SOCIAL
ESCOLAR – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO – ANO LECTIVO 2011/2012 –
APOIO EM CANTINA ESCOLAR. ------------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara Informação do Serviço Socio Cultural – Acção Educativa nº 33/11 relativa
aos 9 pedidos de apoio em cantina escolar que deram entrada naquele serviço após o início do ano
lectivo e que constam dos quadros I e II anexos à referida informação, documento que se anexa à
presente informação e se dá por integralmente reproduzido. ----------------------------------------------A Câmara, por unanimidade com base na referida informação delibera conceder os apoios
solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------14 – SERVIÇO SOCIO CULTURAL – ACÇÃO EDUCATIVA – PROGRAMA DE
GENERALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES AO 1º CICLO – CANDIDATURA
PARA O ANO LECTIVO 2011/2012. -----------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara a Informação do Serviço Socio Cultural – Acção Educativa nº 31/11,
referente à candidatura ao financiamento do Ministério da Educação, no âmbito do Programa de
Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico de acordo
com a legislação em vigor, no valor estimado de € 10.814,10, documento que se anexa à presente
acta e se dá por integralmente reproduzido. ------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar a referida candidatura. -----------------------------------15 – JOAQUIM ANTÓNIO TARECO DE MATOS – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO
TÉCNICO SOBRE AS CONSTRUÇOES EXISTENTES NO PRÉDIO MISTO DE QUE O
MUNICIPE É TITULAR. ------------------------------------------------------------------------------------5

Foi presente à Câmara, para conhecimento, Informação da Divisão de Urbanismo, Obras
Municipais, Saneamento, Mobilidade e Equipamentos - Apoio Técnico, nº 288, relativa à resposta
ao despacho do Sr. Presidente datado de 22.09.2011 que determinava a elaboração de relatório
detalhado onde se fizesse o levantamento exaustivo de todas as edificações existentes na Herdade
de Vale de Aradas e se enunciasse as problemáticas inerentes às construções efectuadas naquele
prédio, documento que se anexa à presente acta e se dá por integralmente reproduzido. --------------A Câmara toma conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------16 – JOAQUIM ANTÓNIO TARECO DE MATOS – NOTIFICAÇÃO FORMAL DE QUE
EXISTEM CONSTRUÇÕES IRREGULARES NO PRÉDIO INSCRITO NA MATRIZ
PREDIAL SOB OS ART.S 3278 E 544 – SECÇÃO L DA FREGUESIA DE CUBA –
NECESSIDADE DE DESPOLETAR OS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS VISANDO
UMA POSSÍVEL REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES. -------------------Foi presente à Câmara, para conhecimento, ofício remetido ao Sr. Joaquim António Tareco de
Matos notificando-o formalmente da existência de construções irregulares no prédio inscrito na
matriz predial sob os art.s 3278 e 544 – Secção L da freguesia de Cuba de que é proprietário e da
necessidade de despoletar os procedimentos adequados visando uma possível regularização das
edificações existentes, documento que se anexa à presente acta e se dá por integralmente
reproduzido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara toma conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------17 – GEOLETRA UNIPESSOAL, LDA. – DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL
DE PROJECTO INSERTO EM PRÉDIO LOCALIZADO EM ÁREA CLASSIFICADA
COMO RAN – ENVIO DE CÓPIA DA INFORMAÇÃO JURÍDICA Nº 063/2011
PROFERIDA SOBRE O ASSUNTO – NOTIFICAÇÃO DE QUE O PARECER FORMAL
DA CÂMARA MUNICIPAL APENAS SERÁ EMITIDO A PEDIDO DO GOVERNO. --------Foi presente à Câmara, para conhecimento, ofício remetido à Geoletra, Unipessoal, Lda. relativo a
um pedido de declaração de interesse municipal de projecto inserto em prédio localizado em área
classificada como RAN, propriedade de Joaquim António Tareco de Matos, onde lhe é comunicado
que a Câmara apenas emitirá tal declaração, em conformidade com a lei, a pedido do governo,
documento que se anexa à presente acta e se dá por integralmente reproduzido. -----------------------A Câmara toma conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------18 – SERVIÇO DE INFORMÁTICA – RELATÓRIO DE DESPESAS DO 1º E 2º
QUADRIMESTRE DE 2011 QUE ATESTAM A REDUÇÃO DOS GASTOS COM
TELECOMUNICAÇÕES E IMPRESSÕES EM 2011. -------------------------------------------------Foi presente à Câmara, para conhecimento, Informação do Serviço de Informática nº 12/11 que
respeita ao relatório das despesas referentes ao 1º e 2º quadrimestre de 2011 relacionadas com
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telecomunicações, rede eléctrica e cópias de impressão, documento que se anexa à presente acta e
se dá por integralmente reproduzido. --------------------------------------------------------------------------A Câmara toma conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------19 – CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS EM 2011 – REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DOS
CONSUMOS DE GASÓLEO, QUANDO COMPARADO COM PERIODO HOMÓLOGO
DO ANO ANTERIOR. ----------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara, para conhecimento, no âmbito da gestão racional do consumo de
combustíveis do Município de Cuba, o ponto da situação que constata a redução acentuada dos
gastos tidos entre o ano de 2010 e 2011, com os meses de Janeiro a Agosto como referência,
documento que se anexa à presente acta e se dá por integralmente reproduzido. -----------------------A Câmara toma conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------20 – COMISSÃO ORGANIZADORA DO “2º RAID DE BTT DOS SANTOS EM ALVITO” –
PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DESPORTIVA. Solicita a Comissão Organizadora do “2º Raid de BTT dos Santos em Alvito”, emissão de parecer
para realização de prova desportiva a decorrer no próximo dia 30 de Outubro de 2011. --------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação da DOU/Fiscalização nº 279, delibera
conceder parecer favorável à realização do “2º Raid de BTT dos Santos em Alvito” por não se
verificar a existência de qualquer obstáculo à utilização do percurso apresentado no que concerne
às vias sob jurisdição desta autarquia. -------------------------------------------------------------------------21 – GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE FARO DO ALENTEJO – PEDIDO DE
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO. --------------------------------------------------------------Solicita o Grupo Desportivo e Recreativo de Faro do Alentejo, atribuição de um apoio financeiro
no valor de € 800,00 para poder fazer face às inscrições dos jogadores na INATEL de Beja tendo
em conta não ter sido ainda celebrado protocolo com esta associação. ----------------------------------A Câmara, por unanimidade, delibera conceder ao Grupo Desportivo e Recreativo de Faro do
Alentejo um apoio financeiro no valor de € 800,00 para fazer face ao fim pretendido. ----------------OBRAS PARTICULARES: ----------------------------------------------------------------------------------Foi requerido ao abrigo do DL 555/99, de 16/12, na redacção dada pelos DL 177/2001, de 04/06, e
pela L 60/2007, de 04/09, o licenciamento das seguintes obras particulares: ----------------------------PROJECTO DE ARQUITECTURA: ----------------------------------------------------------------------22 – ANTÓNIO MANUEL COELHO MEDINAS / MARIA CARLOTA G. MÉRTOLA –
PROCESSO Nº 28/11. ------------------------------------------------------------------------------------------Remodelação de moradia sita na Rua de Beja, nº 9, em Faro do Alentejo. ------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação Técnica, aprova o projecto de arquitectura,
devendo o requerente apresentar no prazo de 6 meses a contar da sua notificação, conforme
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determina o nº 4 do artº. 20º do DL 555/99, de 16/12, com as alterações que lhe foram introduzidas,
os projectos das especialidades referidos na citada informação. ------------------------------------------23 – ALEXICA – MINIMERCADOS, LDA. – PROCESSO Nº 33/11. -------------------------------Remodelação de espaço comercial que visa a montagem de uma estrutura modular amovível para
instalação de um cabeleireiro no prédio sito na Rua 1º de Maio, nº 58, em Cuba. ----------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação Técnica, aprova o projecto de arquitectura,
devendo o requerente apresentar no prazo de 6 meses a contar da sua notificação, conforme
determina o nº 4 do artº. 20º do DL 555/99, de 16/12, com as alterações que lhe foram introduzidas,
os projectos das especialidades referidos na citada informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, ao abrigo do disposto no artº. 83º da L 169/99, de 18/09, na sua
redacção actual, delibera incluir na ordem do dia, dada a urgência de deliberação, os seguintes
assuntos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 – SPORTING CLUBE DE CUBA – PEDIDO LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO. ----------Solicita o Sporting Clube de Cuba licença especial de ruído para realização de uma sessão de
karaoke a realizar na sede da associação no próximo dia 01 de Outubro de 2011, no horário
compreendido entre as 20.00h e as 02.00h. -------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação da Secção Administrativa nº 294/11 e no
despacho do Chefe da DAG nela exarado, ao abrigo do disposto no art.º 15º do DL nº 9/2007 de
17/01, delibera emitir a licença especial de ruído no horário compreendido entre as 20.00 e as 02.00
horas, devendo o requerente tomar as medidas necessárias para a prevenção e redução do ruído. ---PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -------------------------------------------------------Não houve. --------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA: ------------------------------------------------------------------------------------Em conformidade com o art. 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro, para constar lavrou-se a presente acta que aprovada, por unanimidade,
depois de lida em voz alta na presença dos membros da Câmara, que a rubricaram. -------------------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião pelas 13h00m. --------E eu, Maria Jacinta Cardoso Grilo, Técnica Superior, redigi a presente acta que assino com o
Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara,
A Técnica Superior,
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