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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013. 
 
 
Nº. 10/2013 
 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António João Fernandes Colaço, José Francisco 
Colaço Guerreiro e Paulo Jorge Maria do Nascimento na qualidade de Vereadores. 
 
Faltou à presente reunião o Sr. Vereador António José da Luz Paulino, cuja falta foi devidamente 
justificada, a pedido do mesmo, por motivos pessoais e familiares. 
 

• ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, pelas 15,15 
horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Não foi abordado qualquer assunto no âmbito deste ponto de ordem de trabalhos. 

 
ORDEM DO DIA 

 
• Aprovação das atas das reuniões anteriores (ordinária e extraordinária): 

 
Atendendo que foram distribuídas, previamente, a todos os presentes, cópia das atas das reuniões, 
ordinária e extraordinária, realizadas nos dias 10 e 17 de Abril, foi dispensada a sua leitura, pelo 
que o Sr. Presidente as colocou à consideração dos restantes membros e, não havendo qualquer 
proposta de alteração, submeteu-as a votação, nominalmente, tendo as mesmas sido aprovadas, 
por unanimidade. 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
• Informações: 

 
Tomou a Câmara conhecimento do relatório final de análise das propostas apresentadas ao 
concurso público para adjudicação do arrendamento de um espaço para oficina/loja destinado a 
artesãos, no Centro de Promoção do Património e Turismo, elaborado pela respetiva comissão de 
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análise, no qual dá conta que foram apresentadas ao mesmo uma proposta partilhada por Paula 
Monteiro, Sofia Catariano Ribeiro e Natália Tost Sancho e outra por Ana Isabel Cavaco Simões, 
tendo a primeira obtido a pontuação de 18,05 pontos e a segunda 10,90 pontos, pelo que propôs 
que o arrendamento do espaço em causa seja adjudicado à candidatura classificada em primeiro 
lugar, pelo valor de 60 €, sendo celebrado contrato de arrendamento com a artesã Paula Monteiro. 
 

• Expediente: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do seguinte expediente recebido: 
 

• “E-mail” do Sr. Vereador António José Paulino, solicitando que lhe seja justificada a sua 
ausência à presente reunião por motivos de ordem pessoal e familiar. 

• “E-mail” da Comissão Promotora do Movimento “Água de Todos” sobre o tema “Pelo Direito 
à Água, contra a privatização! A Luta vai continuar”! 

• “E-mail” da CIMBAL dando conhecimento da nota de imprensa nº 2 sobre o tema “A Região 
exige a melhoria das acessibilidades Abril” 

 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com os nºs. 1 a 3. 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
1. - Autorização para alienação de lotes de terreno para construção urbana, através de con- 
      curso público: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“O Município de Castro Verde é dono e legitimo proprietário de lotes de terreno em diversas 
localidades do concelho de Castro Verde, destinado a construção (habitação/comércio, garagens), 
os quais se encontram em condições para se proceder à sua alineação, com infraestruturas 
concluídas, no todo ou em parte, assumindo a Câmara Municipal a responsabilidade da execução, 
em tempo útil, de complementar algumas obras de urbanização em falta. 
 
Os lotes de terreno a alienar têm como objetivo criar condições de habitação para a fixação de 
famílias, que se proponham a fixar residência permanente na área do Município de Castro Verde e 
do incluir no mercado lotes de terreno a preços atrativos, particularmente nas Freguesias com 
menos população com o intuito de as revitalizar e desenvolver. 
 
Assim, proponho que a Câmara Municipal de Castro Verde delibere: 
 

a) No uso da competência prevista na alínea f) do nº. 1 e do artigo 64º.e da alínea d) do nº.7 
da Lei nº.169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, 
de 11 de janeiro, autorizar a alienação, através de concurso público, de 7 lotes sitos em 
Castro Verde, 15 lotes sitos em Santa Bárbara de Padrões, 7 lotes sitos em Entradas e 11 
lotes sitos em Casével, constantes no programa de concurso anexo à presente proposta. 

b) Aprovar os valores fixados com preço base para a alienação de cada um dos lotes, cujo 
valore total da alienação de todos os lotes totaliza 266.000,00 €. 

 
O concurso público será publicado através de editais afixados nos lugares públicos do costume, na 
página de internet do município e mediante a publicação de edital em jornal regional.” 
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Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a proposta 
formalizada pelo Sr. Presidente, ficando anexos à presente ata, dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcritos os documentos que integram a mesma proposta. 
 
2. - Emissão de pareceres prévios para celebração de contratos de aquisição de serviços: 
 
Carecem de parecer prévio vinculativo os contratos de aquisição de serviços que em 2013 venham 
a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e, ou contraparte de contrato vigente em 2012, 
cf. o disposto no art.º 75º/1 da Lei do OE para 2013. 

Considerando que se mantêm atuais as razões da necessidade nas referidas contratações, 
constantes no quadro em anexo. 

Considerando que estão reunidos os elementos constantes no art.º 3º. da Portaria nº.16/2013, de 
17 de Janeiro; 

Assim, face ao exposto, proponho a V. Exª. a celebração dos contratos mencionados no quadro 
anexo mencionado, no uso da competência que lhes confere o art.º 75/10 da Lei do Orçamento de 
Estado, com efeitos retroativos à data do inicio dos mesmos: 

Refere-se a presente proposta aos seguintes procedimentos a efetuar por ajuste direto simplificado: 

Objeto Entidade Preço base 
(s/IVA) 

Serviço de inspeções periódicas a ascensores, 
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 
rolantes e inspeções extraordinárias e inquéritos 
a acidentes - avença 

ISQ - Instituto de Soldadura e 
Qualidade 

100,00 € mensais, 
com inicio no dia 
01/01/2013 

Atividades desenvolvidas pelo Gabinete de 
Inserção Profissional - GIP - na modalidade de 
avença 

Alexandre Palma Catarino 1.100,00 € mensais, 
com inicio no dia 
16.04.20 13 

 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador José 
Francisco Colaço Guerreiro, emitir parecer prévio vinculativo para celebração dos referidos 
contratos de prestação de serviços por ajuste direto simplificado. 

3. - Concessão de subsídios: 
 

• Ao Instituto Politécnico de Beja, para patrocínio ao “IV Simpósio de Segurança 
Informática e Cibercrime”: 

 
Foi presente o pedido de apoio financeiro solicitado pelo Instituto Politécnico de Beja para a 
realização do “IV Simpósio de Segurança Informática e Cibercrime”, no próximo dia 30 de Maio, em 
Beja, através da sua estrutura interna - Lab - UbiNET - “Segurança Informática e Cibercrime”. 
 
Apreciado o assunto, a Câmara, segundo proposta formulada pelo Sr. Presidente, deliberou, por 
unanimidade e nominalmente, atribuir ao Instituto Politécnico de Beja um apoio financeiro no 
montante de 300,00 € para patrocínio da realização da referida iniciativa, bem como autorizar o 
respetivo pagamento. 
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• À Associação de Estudantes da Escola Secundária de Castro Verde: 
 
Foi presente a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“A Associação de Estudantes e a Comissão de Finalistas da Escola Secundária de Castro Verde 
vão organizar, no dia 18 de Maio de 2013, o Baile de Finalistas do ano letivo em curso. A iniciativa 
envolverá a comunidade escolar, estimando-se uma participação de 400 pessoas (segundo 
informação facultativa pela AE), e encontra-se inscrita no Plano de Atividades da Associação de 
Estudantes. 
 
Assim, mantendo a linha de orientação dos anteriores, propõe-se a atribuição de um apoio de 
300,00 €.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente atribuir à Associação 
de Estudantes da Escola Secundária de Castro Verde um apoio financeiro no montante de 300,00 
€, conforme proposto pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, bem como autorizar o respetivo 
pagamento. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, CULTURA E DESPORTO 
 
1. - Celebração de protocolo de colaboração com a CERCICOA: 
 
Foi presente a seguinte proposta formulada pela Divisão de Ação Social, Educação, Cultura e 
Desporto, através da sua informação nº.350/2013: 

“A CERCICOA enviou ofício à Câmara Municipal com a referência 172/13 em 03/04/2013, 
solicitando protocolo de colaboração. 

No âmbito da sua intervenção, a instituição justifica a realização do protocolo como forma de 
colaborar e contribuir para a manutenção e abrangência dos serviços prestados aos utentes do 
Concelho. 

Atualmente, a CERCICOA apoia 66 utentes no concelho de Castro Verde nas várias respostas 
sociais disponíveis; CRI (Centro de Recursos para a Inclusão) - 28, CAO (Centro de Atividades 
Ocupacionais) - 6, LR (Lar Residencial) - 2, FOEC (Fórum Ocupacional de Expressão e 
Comunicação) - 15, IP (Intervenção Precoce) - 0, Serviços Especializados - 2, Formação 
Profissional - 6, CRE (Centro de Recursos para o Emprego) - 5, Residência Autónoma - 0, CEI+ 
Deficientes - 2.  

Face ao número de utentes do Concelho de Castro Verde que a CERCICOA apoio nas diversas 
valências, foi elaborado uma proposta de Protocolo de Colaboração no sentido de apoiar 
financeiramente a instituição de acordo com o valor proposto utente/mês que consta no ofício que 
junto se anexa a esta informação. 

Face ao exposto, coloco à consideração superior a proposta acima referida”. 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, celebrar com a 
CERCICOA - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e Solidariedade 
Social dos Concelhos de Castro Verde, Ourique e Almodôvar, o protocolo de colaboração nos 
termos propostos, cuja minuta se anexa à presente ata dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcrito. 
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2. - Atribuição/renovação de cartões sociais: 
 
Em face da informação nº.353/2013 e respetiva documentação anexa, elaborada pela Divisão de 
Ação Social, Educação, Cultura e Desporto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, 
o seguinte: 
 

• Atribuir cartões sociais a: Mariana Maria, residente na Estação de Ourique; Maria Alda 
Pedro Vicente Miguel, residente no Monte dos Geraldos; Maria Fernanda Fernandes José, 
residente no Monte do Lombador; Florinda Maria Guerreiro, residente no Monte das 
Piçarras; Dora Maria Guerreiro Santiago Ruiz, Ludovina Maria Matos Encarnação e Maria 
Silvestre Amor Freire Ferraz, residentes em Castro Verde, todos no escalão A; e a 
Joaquina Maria Diogo, residente no Monte da Sete; António Vaz Acislau e Maria Balbina 
Anjos Guerreiro Romba, residentes em Castro Verde, ambos no escalão B. 

• Renovar o cartão social de José Manuel Guerreiro, residente em Castro Verde, no escalão 
A. 

• Indeferir os pedidos de cartão social de Vasyl Palit, residente em Castro Verde, de Bárbara 
Maria, residente no Monte do Corvo, e de Maria de Lourdes Assunção Guerreiro Cavaco, 
residente em Entradas, em virtude dos mesmos apresentarem rendimentos que 
ultrapassam o valor de referência previsto no respetivo regulamento municipal. 

 
OUTROS ASSUNTOS DE INTERRESE 

 
1.- Subscrição de exposição dirigida ao Sr. Presidente da República sobre legislação relativa 
     a água e Saneamento que foi aprovada em Conselho de Ministros: 
 
Apreciou a Câmara o seguinte “e-mail” da Presidência da Câmara Municipal de Coimbra, sobre o 
assunto em título: 
 
“Na sua reunião de 11 de Abril de 2013, o Conselho de Ministros aprovou um diploma que 
estabelece o novo regime de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo público, de recolha, tratamento e rejeição de 
efluentes e de recolha e tratamento de resíduos sólidos. O modelo de agregação de sistemas 
existentes aí preconizado não só não resolve o problema da sustentabilidade do sector, limitando-
se a empurrar para os municípios e para as famílias o custo das ineficiências e dos erros do 
passado, como constitui um rude golpe na autonomia local, ao abrir as portas para qualquer 
Governo poder vir a legislar, em matérias de competência municipal, ignorando a vontade dos 
municípios e impondo o que lhe aprouver.  
 
Depois da análise que fizemos, decidimos, desde já e sem prejuízo de outras ações que estão a 
ser preparadas, dirigir ao Senhor Presidente da República um pedido de não promulgação da 
legislação aprovada em Conselho de Ministros.  
 
Caso o colega concorde com esta iniciativa, gostaríamos de o convidar a assinar connosco o ofício 
ao Senhor Presidente da República cuja minuta segue em anexo. Bastará, para o efeito, que nos 
remeta a sua autorização para até ao final da próxima semana, dia 26 de Abril, por carta, fax ou, de 
preferência, para o email presidencia@cm-coimbra.pt . 
 
Na expectativa de notícias suas, despeço-me enviando os meus melhores cumprimentos. 
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Exmo. Senhor Presidente da República 
Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva 

 
As autarquias ora signatárias tiveram conhecimento da aprovação pelo Conselho de Ministros, em 
reunião realizada a 11 de Abril de 2013, do diploma que estabelece o novo regime de exploração e 
gestão dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e distribuição de água para consumo 
público, de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de recolha e tratamento de resíduos 
sólidos. O modelo encontrado pelo Governo, sobretudo no que respeita ao subsector do 
abastecimento de água e saneamento (agregação dos sistemas multimunicipais existentes), 
constitui uma clara inversão das prioridades que devem presidir a uma reforma como esta. Com 
efeito, em lugar de tornar o sector mais competitivo, procedendo à sua adequada reestruturação, 
tendo em vista uma eficaz e eficiente afectação dos recursos, o Governo mais não faz do que 
transferir para as autarquias, para as empresas e, em última análise, para as famílias, os custos 
decorrentes das conhecidas insuficiências e incapacidades da ADP – ÁGUAS DE PORTUGAL. Ora, 
num contexto como o actual, em que justamente se invoca a necessidade de tornar a economia 
nacional mais competitiva e de aliviar os pesados encargos que recaem sobre as famílias 
portuguesas, a solução proposta pelo Governo revela-se totalmente inaceitável. Na opinião das ora 
signatárias, esta evidência seria, por si só, suficiente para justificar a não promulgação do diploma 
por parte de V. Exa. 
Sucede que, o diploma em questão suscita, ainda, às ora signatárias diversas dúvidas, 
designadamente quanto à conformidade jurídico-constitucional das soluções que encerra, que não 
podemos deixar de transmitir a V. Exa. por esta via. 
Assim, da análise do diploma em questão, em particular da solução proposta para o subsector do 
abastecimento de água e saneamento, fazemos notar o seguinte: 

1. O diploma salienta a necessidade de se promover um equilíbrio tarifário e a resolução dos 
défices tarifários existentes, anunciando, como medida para a concretização destes 
objectivos, a agregação dos sistemas multimunicipais existentes em sistemas novos de 
maior dimensão. As autarquias ora signatárias entendem que os referidos objectivos, de 
carácter nacional, devem ser prosseguidos através de uma estratégia global e abrangente, 
que não distinga entre cidadãos residentes em  municípios servidos por sistemas 
multimunicipais e cidadãos residentes em municípios que, no passado, optaram por não 
aderir a um sistema multimunicipal e que, apenas por esta razão, não estão a ser 
chamados a comparticipar neste desígnio nacional, no que seria uma clara violação do 
princípio da igualdade. Com efeito, a convergência tarifária de um bem essencial como a 
água deve assentar numa solução de perequação intermunicipal, num esforço conjunto, 
em que todos são incluídos, independentemente do local da respectiva residência. 
 

2. Nos casos de criação de um sistema multimunicipal por agregação de sistemas 
multimunicipais existentes (sistema multimunicipal criado por agregação), o diploma 
determina que tal agregação terá como efeito a extinção das respectivas entidades 
gestoras (i.e. das concessionárias actualmente existentes). Esta extinção ocorrerá no 
momento em que, por decreto-lei, o Governo proceda à agregação dos sistemas 
existentes. Embora o diploma não o refira, a solução adoptada parece pressupor uma 
extinção das primitivas concessionárias sem necessidade (ou mesmo à revelia) de uma 
decisão dos respectivos órgãos sociais. Ora, uma vez que a totalidade do capital social 
destas entidades não é, directa ou indirectamente, detida pelo Estado e este não pretende 
recuperar a gestão directa do serviço público (no que seria um verdadeiro resgate), mas 
concedê-lo a uma nova entidade gestora, a solução preconizada viola o quadro legal 
existente, bem como os princípios da proporcionalidade e da protecção da confiança. 
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3. No caso de um sistema multimunicipal criado por agregação prevê-se, ainda, que os 
accionistas das entidades gestoras extintas terão uma participação proporcional no capital 
social da nova entidade gestora. Também aqui o diploma parece pressupor uma 
participação forçada dos municípios (accionistas das entidades gestoras extintas) na nova 
concessionária. Esta solução, além de desrespeitar o princípio da autonomia local, afigura-
se violadora do princípio da boa fé. É que, a participação dos municípios no capital social 
das entidades gestoras que agora se pretendem extinguir foi livremente negociada por 
estes e decidida pelos seus órgãos próprios. Pelo que, não pode o Governo simplesmente 
“empurrar” os municípios para o capital social da nova concessionária, sem o seu prévio 
acordo. Note-se que, quer a possibilidade de alienação das participações sociais, prevista 
no diploma, quer a consulta aos municípios territorialmente envolvidos na criação do novo 
sistema multimunicipal, são manifestamente insuficientes para ultrapassar o cenário 
descrito. Com efeito, a venda pressupõe já a participação no capital da nova 
concessionária, sujeitando o município a um acordo para poder abandonar esta entidade. 
Ora, esta opção entre “vender ou ficar” não é verdadeiramente respeitadora do princípio da 
autonomia local, nem acautela os direitos e legítimas expectativas dos municípios. A não 
ser que o parecer previsto no diploma tenha um carácter vinculativo (o que não parece ser 
a solução aí prevista), a circunstância de os municípios territorialmente envolvidos serem 
ouvidos acerca da criação do novo sistema multimunicipal em nada afasta ou mitiga o que 
vem de ser referido.  
 

4. Apesar de a criação de um sistema multimunicipal por agregação determinar a extinção 
das primitivas entidades gestoras, o diploma prevê que os contratos celebrados por estas 
entidades gestoras (maxime os contratos de cedência de infraestruturas, celebrados entre 
estas entidades e os municípios) são “transferidos” para a nova entidade gestora, 
mantendo-se em vigor até serem substituídos por acordo entre as partes. Ora, esta cessão 
forçada da posição contratual (realizada sem o consentimento da contraparte) não 
encontra paralelo no nosso ordenamento jurídico, sendo violadora dos mais elementares 
princípios de Direito. 
 

5. Além da extinção das primitivas concessionárias, prevê-se, ainda, que a agregação de 
sistemas multimunicipais existentes originará a extinção das concessões atribuídas a estas 
entidades, o que se verificará, também, no momento em que, por decreto-lei, o Governo 
proceda à agregação dos sistemas existentes. Ora, sendo a nova concessionária uma 
entidade distinta, com um âmbito de actuação mais alargado, integrando necessariamente 
outras entidades, as autarquias signatárias entendem que a extinção do contrato de 
concessão actualmente em vigor deve ser acompanhada de medidas que permitam 
garantir os direitos e legítimas expectativas das entidades que, com o Estado (por via 
indirecta, através da ADP – ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, S.A.), hoje participam nas referidas 
entidades. 
 

6. Apesar da latitude conferida pelo diploma quanto ao prazo a fixar para a nova concessão 
(que será adjudicada aquando da agregação dos sistemas multimunicipais existentes), 
existe uma clara certeza: como os contratos de concessão, actualmente em vigor, não 
foram celebrados todos na mesma data e não têm uma duração coincidente, será 
impossível que o novo contrato de concessão respeite, na íntegra, os prazos inicialmente 
previstos. Atendendo a que foram realizados investimentos e tomadas decisões que 
tiveram em mente os prazos fixados nesses contratos, constata-se que este modelo 
“impositivo” e unilateral, que determina uma extinção legal dos referidos contratos, faz 
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“tábua rasa” das expectativas que, de forma fundamentada, foram criadas pelos 
municípios. 
 

7. A exposição de motivos, que acompanha o diploma, e o próprio regime adoptado assentam 
no pressuposto de que, no subsector do abastecimento de água e saneamento, a relação 
existente entre o Estado (concedente) e a entidade gestora (concessionária) se caracteriza 
como uma relação “in house”. Tendo por base a mais recente jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, as autarquias ora signatárias têm fundadas dúvidas quanta à 
referida qualificação, a qual, em última análise, servirá apenas para “escapar” à aplicação 
das mais elementares regras em matéria de contratação pública. 
 

8. Por fim, importa salientar os termos em que será efectuada a migração das participações 
nas actuais concessionárias para as novas concessionárias: com base no valor nominal 
das participações, independentemente das alterações aos Capitais Próprios, resultantes 
dos acontecimentos registados pela contabilidade das empresas, designadamente, da 
acumulação (ou do registo) de resultados negativos. Ora, como facilmente se compreende, 
este critério ignora em absoluto o valor patrimonial e empresarial das concessionárias e, 
por conseguinte, das respectivas participações dos Municípios, implicando, consoante os 
casos, um empobrecimento ou enriquecimento directo dos participantes. Operar-se-á, 
portanto, uma implícita expropriação/subsidiação de valor, que, não tendo nenhum critério 
nem nenhum fundamento, constitui um ataque à propriedade. Mais: a fusão de diferentes 
empresas sem qualquer avaliação económico-financeira e sem que possa determinar-se a 
relação de troca que lhe está subjacente reveste-se de uma opacidade inaceitável à luz do 
direito nacional e comunitário das sociedades, das regras de fiscalização e dos mais 
elementares princípios da contabilidade, nomeadamente os da verdade e da transparência. 
É certo que, assentando a troca no valor nominal das participações, ignorando os registos 
contabilísticos que alteram os Capitais Próprios, a fusão de operadores implicará 
necessariamente o empobrecimento de uns accionistas e o enriquecimento de outros: mas, 
como não se efectua nenhuma avaliação económico-financeira, não se determina nem 
identifica a medida dos ganhos e das perdas. Somente para um accionista que tivesse a 
mesma percentagem de capital em todas as concessionárias, é que a operação seria 
neutra. Também aqui se viola o princípio da igualdade, portanto. 
 

Neste sentido, as autarquias ora signatárias apelam respeitosamente a V. Exa para que, no âmbito 
das funções que lhe são constitucionalmente reconhecidas, não promulgue o diploma em questão, 
contribuindo, desta forma, para evitar os inúmeros diferendos que, decerto, resultariam da sua 
aplicação. Desde já, se disponibilizam, também, para prestar quaisquer esclarecimentos que V. 
Exa. entenda necessários.” 
 
Apreciado o assunto, a Câmara decidiu informar que o Município de Castro Verde integra com mais 
20 autarquias do Alentejo um sistema intermunicipal com as Águas de Portugal resultante de uma 
parceria com o Estado Português, no entanto partilha no fundamental das preocupações expressas 
na carta a remeter a S. Exa o Senhor Presidente da República, pelo que deliberou, por 
unanimidade e nominalmente subscrever a solicitação de não promulgação do diploma referido. 
 
2. - Concessão de autorização para venda ambulante: 
 
Apreciou a Câmara e deferiu por unanimidade e nominalmente o pedido de concessão de 
autorização para venda ambulante de queijos e enchidos requerido por Carlos Alberto Rosa 
Mestre, residente em Beja. 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, a qual foi aprovada por unanimidade da Câmara, para que 
produzam efeitos imediatos as respetivas deliberações. 
 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 16,05 horas, da qual se lavrou a 
presente ata e submetida a votação foi aprovada e assinada por todos os membros presentes, e 
por mim, Fernando Colaço Sebastião, Coordenador Técnico da Secção Administrativa, que a 
secretariei. 
 
 
 
 


