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----ACTA Nº5. ---------------------------------- 

----REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005.  

----No dia vinte e sete de Dezembro de dois mil 

e cinco, nesta Cidade de Estarreja, Edifício dos 

Paços do Concelho e sala das reuniões da Câmara 

Municipal, reuniu ordinariamente o Executivo da 

Câmara Municipal, pelas dez horas e quarenta 

minutos, sob a presidência do senhor José Eduardo 

Alves Valente de Matos, Presidente da Câmara 

Municipal e com a presença dos senhores 

Vereadores, Abílio José Ferreira da Silveira, 

Alexandre Oliveira da Fonseca, Armando Tavares 

Correia, Catarina Ascensão Nascimento Rodrigues, 

João Carlos Teixeira Alegria e Manuel de Pinho 

Ferreira. --------------------------------------- 

----ORDEM DE TRABALHOS (deliberação nº67/2005):-  

- Declarada aberta a reunião pelo senhor 

Presidente, este propôs a inclusão na ordem de 

trabalhos da presente reunião dos seguintes 

assuntos, tendo por base o disposto no Artº 83º 

da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de 

Janeiro: ---------------------------------------- 

----1) Representante dos Órgãos  Autárquicos Mu- 

nicipais no Conselho de Administração  da  Funda- 
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ção Benjamim Dias Costa. ------------------------ 

----2) Programa Casa Melhor – Beneficiação de 

habitação degradada. ---------------------------- 

----3) Abertura de Conta Bancária. ------------- 

----A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta apresentada. ----------------- 

----Seguidamente, passou-se de imediato à 

discussão dos assuntos constantes da ordem de 

trabalhos que foi distribuída a todos os membros, 

em conformidade com o nº2 do Artº 87º da Lei 

nº169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção 

dada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem 

como dos agora introduzidos. -------------------- 

----ACTA NÚMERO QUATRO – REUNIÃO ORDINÁRIA DE 

13/12/2005 (deliberação nº68/2005):- Foi dispen-

sada a leitura da acta da reunião em epígrafe, 

cujo texto foi previamente distribuído por todos 

os elementos do Executivo e das respectivas 

deliberações aprovadas em minuta, de acordo com a 

disposição legal que permite tal procedimento, 

tendo a acta sido aprovada por unanimidade. ----- 

---- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------ 

----No uso da palavra, o senhor Presidente deu 

conhecimento das Boas-Festas endereçadas pela 

Junta de Freguesia de Pardilhó a todo o Executivo  
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Camarário. -------------------------------------- 

----Em seguida e face à entrega já efectuada do 

projecto de Orçamento e Grandes Opções do Plano 

para 2006 aos Vereadores do Partido Socialista, 

foram levantadas algumas questões prévias sobre o 

referido documento pelo senhor Vereador Manuel de 

Pinho Ferreira, tendo o senhor Vice-Presidente 

prestado os esclarecimentos tidos por conveni-

entes. ------------------------------------------ 

----Seguidamente e tendo em conta que a próxima 

sessão da Assembleia Municipal terá lugar no dia 

16 do próximo mês de Janeiro, o senhor Presidente 

convocou todos os membros do Executivo Camarário 

para uma reunião extraordinária deste Órgão, a 

realizar na próxima sexta-feira, dia 30 de 

Dezembro, pelas 14H30, a fim de ser apreciado o 

projecto de Orçamento e Grandes Opções do Plano 

para 2006. -------------------------------------- 

---- PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------ 

---- BALANCETE:- Presente o balancete da Tesou-

raria  referente ao dia 23  de Dezembro  

corrente, que  apresenta um  saldo em dinheiro de 

€ 375 662,42 (trezentos e setenta e cinco mil 

seiscentos e sessenta e dois euros e quarenta e 

dois cêntimos). A Câmara Municipal  tomou  conhe- 
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cimento. ---------------------------------------- 

----INFORMAÇÕES: -------------------------------- 

----Em seguida, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento dos despachos exarados pelo senhor 

Vereador Abílio José Ferreira Silveira, no 

período de 13 a 23 de Dezembro corrente, no 

âmbito das competências que lhe foram subdele-

gadas pelo Presidente da Câmara Municipal: ------ 

----1) PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: -------- 

----a) Esmeralda Domingues Freire Lopes; 

Processo nº27/05; Síntese do Pedido – Informação 

Prévia para demolição e construção de prédio; 

Local da obra – Rua da Devesa, nº24, Fermelã; 

Teor do despacho: Deferida a Informação Prévia. - 

----b) Requerente: Manuel Oliveira Soares; 

Processo nº237/04; Síntese do Pedido – Licença 

Administrativa para construção de habitação, 

anexos e muro; Local da obra – Lugar do Jardim, 

Parcela B, Canelas; Teor do despacho: Deferido o 

Projecto de Arquitectura. ----------------------- 

----c) Requerente: Maria Vaz de Oliveira; 

Processo nº178/05; Síntese do Pedido – Licença 

Administrativa para demolição de construções 

existentes e construção de habitação; Local da 
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obra – Rua da Igreja, nº6, Veiros; Teor do 

despacho: Deferido o Projecto de Arquitectura. -- 

----d) Requerente: Maria Quintinha Almeida 

Oliveira; Processo nº204/05;  Síntese do Pedido –  

- Licença Administrativa para construção de 

habitação anexos e muros; Local da obra – Banhei-

ra ou Chão do Ferreiro, Pardilhó; Teor do 

despacho: Deferido o Projecto de Arquitectura. -- 

----e) Requerente: Alberto Joaquim Costa; 

Processo nº2/04; Síntese do Pedido – Licença 

Administrativa para construção de habitação; 

Local da obra – Rua Terra do Monte, Fermelã; Teor 

do despacho: Deferida a Licença Administrativa. - 

----f) Requerente: António Manuel Patrício Ruela 

Ribeiro; Processo nº181/05; Síntese  do  Pedido –  

- Licença Administrativa para construção de 

Piscina; Local da obra – Rua João Augusto Sousa 

Fernandes, Veiros; Teor do despacho: Deferido o 

Projecto e respectiva Licença Administrativa. --- 

----g) Requerente: Jorge Manuel Lucas Oliveira; 

Processo nº9/05; Síntese do Pedido – Licença 

Administrativa para demolição de construções 

existentes e construção de moradia, anexo e 

muros; Local da obra – Póvoa de Cima, Beduído; 

Teor  do  despacho:  Deferida  a Licença Adminis- 
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trativa. ---------------------------------------- 

----h) Requerente: Manuel Oliveira Bastos; 

Processo nº159/05; Síntese do Pedido – Licença 

Administrativa para ampliação de habitação com 

construção de loja de pronto a vestir; Local da 

obra – Rua da Fontela, nº29, Avanca; Teor do 

despacho: Deferida a Licença Administrativa. ---- 

----i) Requerente: Jorge Miguel Pinho Valente; 

Processo nº194/05; Síntese do Pedido – Licença 

Administrativa para alteração de moradia; Local 

da obra – Barreiro de Cima, Beduído; Teor do 

despacho: Deferida a Licença Administrativa. ---- 

----j) Requerente: Carlos Miguel Tavares Olivei-

ra; Processo nº160/05; Síntese do Pedido – Licen-

ça Administrativa para construção de moradia, 

garagem e muro de vedação; Local da obra – Rua 

das Arrotas, Avanca; Teor do despacho: Deferida a 

Licença Administrativa. ------------------------- 

----k) Requerente: José Carlos Freitas Maia; 

Processo nº11/05; Síntese do Pedido – Licença 

Administrativa para construção de moradia 

unifamiliar, anexos e muros; Local da obra – Rua 

da Ventosa, Fermelã; Teor do despacho: Deferida a 

Licença Administrativa. ------------------------- 

----l) Requerente:  Armando  Oliveira Henriques;  
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Processo nº146/05; Síntese do Pedido – Licença 

Administrativa para construção de moradia e muros 

com demolição do existente; Local da obra – Tra-

vessa Porto da Póvoa, Veiros; Teor do despacho: 

Deferida a Licença Administrativa. -------------- 

----m) Requerente: Ilídia Maria Matos Brandão; 

Processo nº147/05; Síntese do Pedido – Licença 

Administrativa para construção de moradia e muros 

e demolição de anexos e muro; Local da obra – Rua 

Albino Tavares Garrido, Avanca; Teor do despacho: 

Deferida a Licença Administrativa. -------------- 

----n) Requerente: Albino Quinta Quintinha; 

Processo nº66/05; Síntese do Pedido – Licença 

Administrativa para construção de habitação de 

r/chão e andar; Local da obra – Lugar dos Aidos, 

Beduído; Teor do despacho: Deferida a Licença 

Administrativa. --------------------------------- 

----o) Requerente: Francisco Manuel Tavares 

Moutela; Processo nº90/05;  Síntese  do  Pedido –  

- Licença Administrativa para construção de 

moradia e muros de vedação e demolição de 

construções; Local da obra – Rua Dr. Guilherme 

Souto, Beduído; Teor do despacho: Deferida a 

Licença Administrativa. ------------------------- 
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----p) Requerente: Armando Gomes Mota; Processo 

nº129/01; Síntese do Pedido – Licença Administra-

tiva de alteração à Licença de Construção de 

moradia, anexos e muro de vedação;  Local  da 

obra – Rua Armando Brandão, nº94, Avanca; Teor do 

despacho: Deferida a alteração à Licença. ------- 

----Seguidamente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento dos despachos exarados pelo senhor 

Vereador Alexandre Fonseca em diversos processos, 

no período de 13 a 23 do corrente mês, no âmbito 

das competências que lhe foram subdelegadas pelo 

Presidente da Câmara Municipal: ----------------- 

----1) VEÍCULOS COM MOTOR: --------------------- 

----a) Requerente: Joaquim Manuel Silva Teixeira 

Vaz; Síntese do Pedido – Registo de ciclomotor, 

marca “Kymco”; Despacho de 15/12/2005; Teor do 

despacho: Deferido o pedido. -------------------- 

----b) Requerente: José Nunes Pinho; Síntese do 

Pedido – Registo de ciclomotor, marca “EFS”; 

Despacho de 20/12/2005; Teor do despacho: 

Deferido o pedido. ------------------------------ 

----c) Requerente: Rosalina Pereira Silva; 

Síntese do Pedido – Registo de ciclomotor, marca 

“Kreidller Florette”; Despacho de 21/12/2005; 

Teor do despacho: Deferido o pedido. ------------ 
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----d) Requerente: Maria Júlia Oliveira Almeida; 

Síntese do Pedido – Segunda via do livrete e 

título de propriedade do veículo com a matricula 

2-ETR-27-57, por extravio do original; Despacho 

de 13/12/2005; Teor do despacho: Deferido o 

pedido. ----------------------------------------- 

----e) Requerente: José Nunes Pinho; Síntese do 

Pedido – Segunda via do livrete e título de 

propriedade do veículo  com a matricula 1-ETR-68- 

-26, por extravio do original; Despacho de 

19/12/2005; Teor do despacho: Deferido o pedido.  

----f) Requerente: Manuel da Costa Tunas; 

Síntese do Pedido – Segunda via do livrete e 

título de propriedade do veículo com a matricula 

2-ETR-35-22, por extravio do original; Despacho 

de 20/12/2005; Teor do despacho: Deferido o 

pedido. ----------------------------------------- 

----g) Requerente: Maria Idalina Rodrigues 

Rebelo; Síntese do Pedido – Segunda via do 

livrete e título de propriedade do veículo com a 

matricula 2-ETR-24-83, por extravio do original; 

Despacho de 22/12/2005; Teor do despacho: 

Deferido o pedido. ------------------------------ 

----h) Requerente: José Alberto Domingues Sá e 

Cruz; Síntese do Pedido – Segunda via da chapa de 
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matricula 1-ETR-44-13, por extravio do original; 

Despacho de 16/12/2005; Teor do despacho: 

Deferido o pedido. ------------------------------ 

----i) Requerente: Artur Andrade Resende; 

Síntese do Pedido – Segunda via da chapa de 

matricula 1-ETR-73-76, por extravio do original; 

Despacho de 21/12/2005; Teor do despacho: 

Deferido o pedido. ------------------------------ 

----j) Requerente: Simão de Oliveira Moreira; 

Síntese do Pedido – Transferência de propriedade 

do veículo registado sob a matricula 1-ETR-73-16, 

para Artur Andrade Resende; Despacho de 

13/12/2005; Teor do despacho: Deferido o pedido.  

----k) Requerente: Joaquim Fernando Silva 

Tavares; Síntese do Pedido – Transferência de 

propriedade do veículo registado sob a matricula 

2-ETR-06-94, para Arménio Alexandre Pereira 

Almeida; Despacho de 13/12/2005; Teor do 

despacho: Deferido o pedido. -------------------- 

----l) Requerente: António Carlos Costa Silva; 

Síntese do Pedido – Transferência de propriedade 

do veículo registado sob a matricula 2-ETR-33-73, 

para Virgílio Vieira Melo; Despacho de 

16/12/2005; Teor do despacho: Deferido o pedido.  

----m) Requerente: Artur Jorge Garganta Marques;  
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Síntese do Pedido – Transferência de propriedade 

do veículo registado sob a matricula 2-ETR-27-30, 

para Manuel Joaquim Matos Oliveira; Despacho de 

16/12/2005; Teor do despacho: Deferido o pedido.  

----n) Requerente: Maria Custódia Almeida Cabral 

Terra; Síntese do Pedido – Transferência de 

propriedade do veículo registado sob a matricula 

2-ETR-35-25, para Edmundo Oliveira Bastos; 

Despacho de 19/12/2005; Teor do despacho: 

Deferido o pedido. ------------------------------ 

----o) Requerente: Rosalina Pereira Silva; 

Síntese do Pedido – Transferência de propriedade 

do veículo registado sob a matricula 14-64-série 

3, por falecimento do titular Armando Valente 

Figueiredo; Despacho de 20/12/2005; Teor do 

despacho: Deferido o pedido. -------------------- 

----p) Requerente: Carla Sofia Santos Silva; 

Síntese do Pedido – Transferência de propriedade 

do veículo registado sob a matricula 2-ETR-37-24, 

para Artur Silva Vaz; Despacho de 20/12/2005; 

Teor do despacho: Deferido o pedido. ------------ 

----q) Requerente: José Saul Neves; Síntese do 

Pedido – Transferência de propriedade do veículo 

registado sob a matricula 2-ETR-35-45, para José 

David Resende Tavares;  Despacho  de  22/12/2005;  
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Teor do despacho: Deferido o pedido. ------------ 

----r) Requerente: Erika Marques Santos; Síntese 

do Pedido – Transferência de propriedade do 

veículo registado sob a matricula 2-ETR-21-74, 

para Manuel Simões Santos; Despacho de 

22/12/2005; Teor do despacho: Deferido o pedido.  

----s) Requerente: Albino Eduardo Pinho Henri-

ques; Síntese do Pedido – Emissão da licença de 

ciclomotor nº ETR 302112; Despacho de 13/12/2005; 

Teor do despacho: Deferido o pedido. ------------ 

----t) Requerente: Alcino Manuel Valente dias; 

Síntese do Pedido – Emissão da licença de 

ciclomotor nº ETR 302113; Despacho de 13/12/2005; 

Teor do despacho: Deferido o pedido. ------------ 

----u) Requerente: Joaquim Pais Valente; Síntese 

do Pedido – Emissão da licença de ciclomotor nº 

ETR 3020114; Despacho de 13/12/2005; Teor do 

despacho: Deferido o pedido. -------------------- 

----v) Requerente: Arlindo Caetano Fonseca; 

Síntese do Pedido – Emissão da licença de 

ciclomotor nº ETR 302115; Despacho de 16/12/2005; 

Teor do despacho: Deferido o pedido. ------------ 

----x) Requerente: Francisco Gomes Nascimento 

Pereira; Síntese do Pedido – Emissão da licença 
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de ciclomotor nº ETR 302116; Despacho de 

16/12/2005; Teor do despacho: Deferido o pedido.  

----z) Requerente: Inês Silva Correia Pereira; 

Síntese do Pedido – Emissão da licença de 

ciclomotor nº ETR 302117; Despacho de 16/12/2005; 

Teor do despacho: Deferido o pedido. ------------ 

----aa) Requerente: Ana Cristina Oliveira 

Valente Pereira; Síntese do Pedido – Emissão da 

licença de ciclomotor nº ETR 302118; Despacho de 

16/12/205; Teor do despacho: Deferido o pedido. - 

----bb) Requerente: António Jorge Tavares 

Monteiro; Síntese do Pedido – Emissão da licença 

de ciclomotor nº ETR 302119; Despacho de 

21/12/2005; Teor do despacho: Deferido o pedido.  

----cc) Requerente: Celestino Costa Cavilhas; 

Síntese do Pedido – Emissão da licença de 

ciclomotor nº ETR 302120; Despacho de 22/12/205; 

Teor do despacho: Deferido o pedido. ------------ 

----dd) Requerente: Célia Maria Silva Tavares 

Almeida Pereira; Síntese do Pedido – Emissão da 

licença de ciclomotor nº ETR 302121; Despacho de 

22/12/205; Teor do despacho: Deferido o pedido. - 

----ee) Requerente: Maria Júlia Oliveira 

Almeida; Síntese do Pedido – Segunda via da 

licença de ciclomotor nº ETR 300526, por extravio 
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do original; Despacho de 13/12/2005; Teor do 

despacho: Deferido o pedido. -------------------- 

----2) TÁXIS: ---------------------------------- 

----a) Requerente: Auto Táxis Mira, Lda.; 

Síntese do Pedido – Licenciamento do seu táxi com 

a matricula 85-05-ZS; Despacho de 02/12/2005; 

Teor do despacho: deferido o pedido. ------------ 

----Prosseguindo, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento do despacho exarado pelo Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica, nas matérias 

previstas no Decreto-Lei nº310/2002, de 18 de 

Dezembro, no período de 13 a 23 de Dezembro, no 

âmbito das competências que lhe foram 

subdelegadas pelo Presidente da Câmara Municipal:  

----1) MÁQUINAS DE DIVERSÃO: ------------------- 

----a) Requerente: Divergames, Máquinas de 

Diversão, Lda.; Síntese do Pedido – Licença de 

exploração semestral para máquina de diversão, a 

instalar no estabelecimento, sito no Largo Dr. 

Egas Moniz, freguesia de Pardilhó, deste 

concelho, pertencente a Café e Pastelaria “O 

Moliceiro”; Despacho de 21/12/2005; Teor do 

despacho: Notificar o proprietário da máquina e 

do estabelecimento, de que as máquinas de 

diversão só podem ser exploradas no interior de 
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estabelecimento licenciado para a prática de 

jogos lícitos. ---------------------------------- 

----AQUISIÇÃO DE TERRENOS  E HIPOTECA DE LOTES:-  

- Por último, o Executivo Camarário tomou 

conhecimento que no período de 13 a 23 de 

Dezembro corrente, foram celebradas as seguintes 

escrituras: a) Uma, de Expropriação Amigável de 

um terreno para o Parque Industrial, no valor de 

€ 4 200,00 (quatro mil e duzentos euros); Duas, 

de Compra e Venda de duas parcelas de terrenos 

para a Rotunda do Hospital – Freguesia de Salreu, 

na importância total de € 1 195,00 (mil cento e 

noventa e cinco euros); Uma, de Hipoteca de oito 

lotes de terreno, para garantir a boa execução 

das obras de urbanização no Loteamento Urbano 

nº68/01, sendo o valor da hipoteca de € 271 

421,38 (duzentos e setenta e um mil quatrocentos 

e vinte e um euros e trinta e oito cêntimos) e, 

uma, de compra e venda, referente à aquisição de 

um terreno para o Parque Industrial, na 

importância de € 420,00 (quatrocentos e vinte 

euros), acrescida de € 210,00 (duzentos e dez 

euros), devidos por indemnização de árvores. ---- 

----CORRESPONDÊNCIA DIVERSA: ------------------- 

----Usando da palavra, o senhor Presidente apre- 
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sentou a seguinte correspondência, da qual a 

Câmara Municipal tomou conhecimento: ------------ 

----CLUBE CULTURAL E DESPORTIVO DE VEIROS:- Uma 

carta do Clube supra referido, agradecendo o 

apoio concedido, tornando assim possível a 

continuação do desenvolvimento cultural e 

desportivo dos seus jovens que, nas modalidades 

de Futsal Feminino, Masculino, Patins em Linha, 

Escola de Música e Orquestra, movimentam 180 

crianças de ambos os sexos. --------------------- 

----GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL PORTUGUESA 

“VENTOS DA RIA”:- Uma carta do Grupo de Música 

acima mencionado, agradecendo o apoio concedido 

pela Câmara Municipal e que contribuiu 

decisivamente para o bom êxito do seu 7º 

Aniversário e bem assim para a valorização da 

música tradicional portuguesa. ------------------ 

----LUÍS BOTELHO RIBEIRO:- Uma carta de Luís 

Ribeiro, do Gabinete de Candidatura das 

Presidenciais 2006, enviando a “Carta Aberta aos 

Autarcas”, por si subscrita. -------------------- 

----PROGRAMA  CASA  MELHOR  (  deliberação nº73/ 

/2005):- Em seguida, a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade ratificar o despacho do senhor 

Presidente de 23 do corrente mês, através do qual 
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autorizou a prorrogação de prazo por 180 dias 

para conclusão das obras de beneficiação levadas 

a efeito por Rosa Madalena Godinho Silva Borges, 

residente na Rua Sta. Ana, freguesia de Avanca, 

deste concelho, ao abrigo do programa em 

epígrafe. --------------------------------------- 

----ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA (deliberação 

nº74/2005):- Em seguida, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade ratificar o despacho do 

senhor Vice-Presidente de 14 de Dezembro corren-

te, em que autorizou a abertura de uma conta 

bancária titulada pela Autarquia, para 

movimentação exclusiva de verbas do Programa 

Foral (FSE) – Gestão de Desporto / Processo 42-I- 

-06-359. ---------------------------------------- 

----PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO: ------ 

----Declaração de interesse público de espaço 

para  recolha  de  caravanas  ( deliberação nº75/ 

/2005):- Presente um requerimento de António João 

Andrade Gonçalves, residente na Rua D. Francisco 

Nunes Teixeira, nº75, freguesia de Beduído, deste 

concelho, solicitando, na qualidade de 

proprietário dos prédios rústicos situados no 

Lugar da Ventosa, freguesia de Fermelã, deste 

concelho, inscritos na respectiva matriz predial 
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sob os artigos números 5335 e 5333 e onde se 

encontra instalado um barracão destinado à 

recolha de caravanas, que se encontra em processo 

de licenciamento, documento onde conste o 

interesse público do empreendimento. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade declarar o 

interesse público do espaço em causa, nos termos 

e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei 

nº196/89, de 14 de Julho, alterado pelo  Decreto- 

-Lei nº274/92, de 12 de Dezembro. --------------- 

----FACTURAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA (deliberação 

nº76/2005):- Seguidamente, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade ratificar o despacho do 

senhor Presidente de 20 de Dezembro corrente, em 

que deferiu o pedido efectuado por José Maria 

Silva Ferreira, residente na Rua Bombeiros 

Voluntários nº40, freguesia de Beduido, deste 

concelho, para que o consumo de água referente à 

instalação nº688, no período de 1 de Setembro a 2 

de Novembro do corrente ano, lhe fosse debitado 

ao preço do escalão tarifário mais elevado 

atingido em situação normal, considerando que 

houve uma rotura no sistema predial. ------------ 

----DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA (delibera-

ção nº77/2005):- Por último, a Câmara Municipal 
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deliberou por unanimidade aprovar em minuta para 

efeitos de execução imediata, nos termos do nº3 

do Artº 92º do Decreto-Lei nº169/99, de 18 de 

Setembro e nº3 do Artº 27º do Código do 

Procedimento Administrativo, as deliberações 

tituladas “Doação de Computador e Impressora ao 

Clube Cultural e Desportivo de Veiros 

(deliberação nº69/2005)”, “Associação do Carnaval 

de Estarreja – Atribuição de subsídio e aprovação 

de minuta do Contrato-Programa (deliberação 

nº70/2005)”, “Pedido de parecer ao abrigo da Artº 

54º da Lei Nº91/95, de 02/09, com as alterações 

introduzidas pelas Leis Nºs 165/99, de 14/09 e 

64/03, de 23/08 (deliberação nº71/2005)” e 

“Representante dos Órgãos Autárquicos Municipais 

no Conselho de Administração da Fundação Benjamim 

Dias Costa (deliberação nº72/2005)”. ------------ 

----Não havendo mais assuntos a tratar e 

considerando que não havia público presente não 

obstante a reunião ser pública, o senhor 

Presidente declarou encerrada a reunião eram 

treze horas e trinta e cinco minutos, da qual se 

lavrou a presente acta que vai ser submetida a 

aprovação na reunião seguinte e assinada por quem 

a presidiu e por mim,                     , Chefe 
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da Divisão Administrativa e Jurídica, que a 

redigi. ----------------------------------------- 

 

 

 


