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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM TRÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO =========================================================== 

ATA N.º 18/18 

========== Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta Câmara 

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 20 de 

outubro de 2017), elaborei a ata da presente reunião, compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO 

e ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, o primeiro na qualidade de Presidente da 

Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente reunião ordinária, 

a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião, realizada no dia 23 de 

outubro de 2017, exarada a folhas 109, ponto 83, do livro de atas 155, e cuja ordem do 

dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 

2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ======================== 

ABERTURA DA REUNIÃO ============================================== 

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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----- 1. EXPODEMO – O Senhor Presidente convidou todos os membros do órgão 

executivo a estarem presentes na cerimónia de inauguração da EXPODEMO, no 

próximo dia 14 do corrente mês, pelas dezoito horas e trinta minutos, assim como 

durante a realização do certame. ========================================== 

----- 2. AGRICULTURA – O Senhor Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA 

COELHO, alertou para as consequências na agricultura das alterações das condições 

climatéricas, salientando a entrevista que o Senhor Presidente da Direção da 

Cooperativa Agrícola do Távora deu a um órgão da comunicação social, onde deu nota 

da quebra de produção este ano nos vinhos na ordem de 50% e na maçã de cerca de 

35%. Manifestou, assim, grande preocupação com o futuro da agricultura, razão pela 

qual exortou o Executivo Municipal a pensar e planear formas de melhorar as condições 

dos produtores e minimizar os impactos das alterações climatéricas, tendo informado 

que, a propósito, trará em próxima reunião uma proposta. ----------------------------------------- 

----- No âmbito da discussão sobre este assunto, o Senhor Presidente afirmou que todas 

as ajudas são importantes, não deixando também de referir que estas matérias devem 

ser tratadas proactivamente, antecipando cenários, para não deixar as decisões 

importantes apenas para os momentos em que alguma coisa corre mal. Nesse sentido, 

lembrou que ao longo dos anos a Câmara Municipal tem vindo a estar ao lado dos 

produtores na defesa intransigente dos seus interesses, batendo-se em algumas 

reuniões até com veemência, dando como exemplo a contestação à medida aprovada 

pelo governo anterior, relativamente ao aumento das tarifas do seguro de colheitas. 
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Lamentou que, nessa altura, não tivessem surgido iniciativas de apoio, reiterando a ideia 

então defendida acerrimamente, baseada na premissa do Estado Central garantir que 

quem estivesse a cumprir a lei deveria ter as tarifas do seguro de colheita em condições 

semelhantes em todo o país, o que ainda hoje não acontece na realidade, tendo 

salientado, a propósito, e como exemplo, a divergência e a injustiça das condições 

praticadas entre os produtores do Oeste e da região de Moimenta da Beira. Ainda no 

uso da palavra, o Senhor Presidente falou também sobre as dificuldades que a falta de 

água nos solos tem vindo a provocar para os produtores da maçã, facto que pode, no 

futuro, vir a colocar em risco a nossa primeira fileira. =========================== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

050 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE CABAÇOS – Obras de 

melhoramento do edifício da Junta de Freguesia – Pedido de comparticipação 

financeira =========================================================== 

========== Oriundo da Autarquia referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 30 de junho, último, a solicitar a atribuição de um subsídio para a 

realização das obras supra referenciadas, nomeadamente a reparação das caixilharias 

do edifício. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 2.698,00 (dois mil, seiscentos 
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e noventa e oito euros), na respetiva rubrica orçamental. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Autarquia um 

subsídio no montante de € 2.698,00 (dois mil, seiscentos e noventa e oito euros), para 

os fins propostos. ===================================================== 

051 - 210/207/000 – CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL – SECÇÃO DE ATLETISMO –  

“III Trail Serra de Leomil Rota da Maçã” – Pedido de apoio logístico e financeiro == 

========== Oriundo do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

datado de 20 do corrente mês, registado sob o nº. 4742, informando que vai organizar o 

“III Trail Serra de Leomil Rota da Maçã”, no próximo dia 15 do corrente mês, prova 

integrada no programa oficial da Expodemo 2018, pelo que vem solicitar apoio financeiro 

e logístico, para fazer face às despesas inerentes à organização da mesma. ---------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 2.000,00 (dois mil euros), na 

respetiva rubrica orçamental. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, deu os 

parabéns ao referido clube pelos feitos desportivos alcançados na secção de atletismo, 

e pela organização do evento em causa. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido clube um 

subsídio no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), para os fins propostos, bem como 

disponibilizar o apoio logístico solicitado. ==================================== 

052 – 210/207/000 – REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DE APOIOS AO 
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DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – JUNTA DE 

FREGUESIA DE LEOMIL – Candidatura para realização do “Mercado dos Judeus” – 

Atribuição de apoio financeiro ========================================== 

========== Oriunda da Autarquia referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro com vista à realização do “Mercado dos 

Judeus”, atividade incluída nas Festas em honra de S. Tiago, que se realizou nos dias 

13 a 15 de julho do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, que 

emite o parecer anexo a esta candidatura, e vem acompanhado da informação da 

DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 

1.500,00 (mil e quinhentos euros), na respetiva rubrica orçamental. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida autarquia 

um apoio financeiro no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

053 – 210/207/000 – REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – CASA DO POVO DE 

LEOMIL – Candidatura para realização de um espetáculo de teatro (comédia) – 

Atribuição de apoio financeiro ========================================== 

========== Oriunda da entidade referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro com vista a minimizar os custos com a 
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realização do espetáculo em epígrafe, realizado no dia 7 de julho, último. -------------------- 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, que 

emite o parecer anexo a esta candidatura, e vem acompanhado da informação da 

DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 

500,00 (quinhentos euros), na respetiva rubrica orçamental. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Instituição 

um apoio financeiro no montante de € 500,00 (quinhentos euros), para os fins propostos.  

02.04.04. TESOURARIA 

054 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 31, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 183.941,93 (cento e oitenta e três 

mil, novecentos e quarenta e um euros e noventa e três cêntimos), assim discriminado: - 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €   89.078,31 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €   94.863,62 

                                                                TOTAL: ………. € 183.941,93 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

055 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 
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reunião realizada em 30 de outubro de 2017, exarada a folhas 118, ponto 93, do livro de 

atas 155, a seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROJETO DE 

ARQUITETURA DEFERIDO” e “PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, no 

âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do 

Senhor Presidente, datado de 23 de outubro de 2017 foram deferidos pelo Senhor 

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- JOSÉ AUGUSTO CANELAS MACHADO, para construção de um muro de vedação 

com 86m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Travessa, freguesia de 

Castelo, a que se refere o Proc.º 63.18. ----------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO: ================================= 

----- FRANCISCO JOSÉ PINTO PEREIRA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Fragas da Forca, freguesia 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 50.18. ---------------------------------------------- 

PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============================== 

----- MARCELINO SOBRINHO MENDES GOMES PEREIRA, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Castanheiro, localidade de 

Aldeia de Nacomba, União das Freguesia de Pêravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a 

que se refere o Proc.º 2.18. --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

056 – 360/991/42.18 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 
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Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo da Senhora ANA MARIA FERREIRA SANTOS, presente à reunião 

um pedido de parecer à constituição de compropriedade, nos termos do n.º 1, do art.º 

54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação. ---------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 12-OS/DOSU/2018, datada de 17 de 

agosto, último, emitindo parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

02.05.03. GABINETE DE GESTÃO DE EMPREITADAS 

057 - 310/300/100 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Pedido de utilização de água da 

rede de distribuição na localidade de Arcozelos - Baldos - Minuta do contrato de 

comodato - Aprovação ================================================ 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

22 de dezembro de 2017, exarada a folhas 233 a 235, ponto 169, do livro de atas n.º 

155, em que foi deliberado autorizar a utilização gratuita da conduta, devendo, para o 

efeito, o Gabinete Jurídico elaborar o competente contrato de comodato, presente à 

reunião a minuta do contrato de comodato a outorgar com a empresa FOUR APPLES, 

LDA, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta de 
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contrato de comodato, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva 

assinatura. ========================================================== 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO =============================================== 

========== Os Vereadores, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER e CRISTIANO DIAS 

DE ALMEIDA COSTA COELHO, ausentaram-se da reunião por se encontrarem 

impedidos de participar no assunto seguinte, nos termos da alínea b), do art.º 69.º, do 

Novo Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 55.º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ========================================  

058 - 310/302/100.011 - EXECUÇÃO DA CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA 

POENTE (CREP) - TROÇO 3 - CICLOVIA ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E LEOMIL    

- Esclarecimentos, Erros e Omissões - Aprovação - Despacho - Ratificação ====== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

28 de maio, último, exarada a folhas 184 a 189, ponto 119, do livro de atas n.º 156, em 

que, entre outros, foi deliberado autorizar a abertura do procedimento, mediante 

concurso público, presente à reunião um Despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 17 de agosto último, com o seguinte teor: ------------------------------------------------ 

----- “CONSIDERANDO: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 - Que, no âmbito do procedimento acima identificado, foram solicitados esclarecimentos e 

apresentada uma lista de alegados “erros e omissões”; ------------------------------------------------------ 

----- 2 - O teor da informação n.º 64-LS/DOSU/2018, datada de 17 de agosto de 2018, subscrita pelo 

Júri do Procedimento, (na qual se encontra registado o resultado da análise que fez aos referidos 
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esclarecimentos e “erros e omissões”); ------------------------------------------------------------------------ 

----- 3 - Que os “erros e omissões” que o Júri do Procedimento considera aceitáveis, ascendem a um 

valor de 1.649,98€, (acrescido do valor do IVA, à taxa legal em vigor); ------------------------------------ 

----- 4 - Que, nos termos do n.º 5, do art.º 50.º, do Código dos Contratos Públicos, a Câmara 

Municipal, (como Órgão competente para a decisão de contratar), deverá pronunciar-se sobre os 

referidos “erros e omissões”, bem como, aprovar, ou não, o novo mapa de medições e respetivo valor 

do orçamento / preço base do concurso, (que ascende a 716.334,49€, acrescido do valor do IVA, à taxa 

legal em vigor); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 - Que o prazo estabelecido para a Câmara Municipal dê resposta aos pedidos de esclarecimento 

e às listas de “erros ou omissões” termina às 17h do dia 18/08/2018; ------------------------------------- 

----- 6 - Que a próxima reunião de Câmara Municipal só tem lugar no dia 3 de setembro de 2018, e não 

é possível que a mesma reúna antes dessa data; ------------------------------------------------------------- 

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

----- 1) Que sejam prestados os esclarecimentos solicitados; ----------------------------------------------- 

----- 2) Aceitar os “erros e omissões”, (no valor de 1.649,98€); -------------------------------------------- 

----- 3) Aprovar o novo mapa de medições e respetivo valor do orçamento / preço base do concurso, 

(no valor de 716.334,49€); ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4) Que, nos termos do n.º 8, do art.º 50.º, do Código dos Contratos Públicos, estes elementos 

sejam disponibilizados na plataforma eletrónica utilizada pela Câmara Municipal, e que seja dado 

conhecimento desta decisão a todos os interessados; -------------------------------------------------------- 

----- 5) Que este despacho seja ratificado na primeira reunião da Câmara Municipal a realizar após a 

sua emissão, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A propósito, a Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, chamou a 

atenção para o facto do despacho, datado de 17 de agosto, ter que ser ratificado em 

reunião após a sua emissão, o que deveria ter acontecido na última reunião ordinária 

realizada em 20 de agosto, e que o mesmo mencionava a data de 17 de agosto como 

sendo a data da informação dos serviços, quando, na realidade, a data é de 16 de 

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

----- Relativamente a estas questões, o Senhor Presidente recordou que, apesar da data 

do Despacho ser do dia 17 de agosto, não poderia ser agendado para a reunião a 

realizar no dia 20 do mesmo mês, tendo em conta que a ordem do dia foi enviada aos 

membros do Executivo no dia 14, no respeito pelos prazos legalmente previstos e 

conforme está acordado. Nesta conformidade, afirmou que a primeira reunião de 

Câmara a seguir à data de emissão do despacho para ratificação é exatamente a que 

hoje se realiza. Quanto à outra questão, disse tratar-se de um mero lapso, que não 

coloca em crise a ratificação do despacho, se assim for entendido pelo órgão executivo, 

tendo, a propósito, enaltecido a qualidade dos serviços municipais. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido Despacho do 

Senhor Presidente, nos termos do nº. 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. =========================================================== 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, os Vereadores, JOÃO BENEDITO DE 

DEUS XAVIER e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, regressaram à 
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reunião. =============================================================  

02.05.04. GABINETE DE AMBIENTE, ENERGIA E FLORESTAS 

059 - 320/316/000 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E PATRIMONIAL DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO PAIVA – Libertação de Caução ====================== 

===== Oriundo da firma, BriCantel, Comércio de Material Elétrico de Bragança, Lda., 

presente à reunião um fax, datado de 04 de julho, último, registado sob o nº 3851, a 

solicitar a libertação de caução relativa ao fornecimento de equipamento acima 

mencionado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, o mesmo prestou a informação datada de 23 de agosto, último, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “O fornecimento em causa foi concluído em 01/08/2008, pelo que, decorrido o prazo de garantia 

de 10 anos, neste momento, existem condições para que seja efetuada a libertação de caução.”--------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à libertação da 

caução prestada, nos termos da informação técnica acima referida. ================ 

060 - 350/331/000 - SERVIÇO DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

URBANOS NO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA E SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS 

CONTENTORES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE RESÍDUOS 

URBANOS – Aprovação da minuta do contrato e nomeação do gestor do contrato  

===== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 06 de 
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agosto, último, exarada a folhas 48 a 49, ponto 035, deste livro de atas, em que foi 

deliberado aprovar o relatório final e adjudicar a prestação de serviços referidos em 

epígrafe à empresa RESUR – GESTÃO DE RESÍDUOS E HIGIENE URBANA, LDA., 

pelo valor de € 314.899,68 (trezentos e catorze mil, oitocentos e noventa e nove euros e 

sessenta e oito cêntimos), presente à reunião a informação do Chefe da DIVISÃO DE 

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, n.º 65-LS/DOSU/2018, datada de 20 de agosto 

último, que acompanha a minuta do respetivo contrato, que nesta ata se consideram 

integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, bem como informa da 

necessidade de ser nomeado o gestor do contrato, nos termos do nº. 1, do artigo 290.º-

A, do Código dos Contratos Públicos. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, poor unanimidade, aprovar a referida minuta de 

contrato e nomear como gestora do mesmo a Técnica Superior, MARIA JOÃO RIBEIRO 

COSTA LIMA. ======================================================== 

02.06. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

02.06.06. GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

061 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2018/2019 =========================================================== 

========== Oriunda do GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presente à 

reunião a Informação n.º 12.RIC/DISC/2018, datada de 28 de agosto, último, que nesta 

ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando 

conta da necessidade da Câmara Municipal aprovar a listagem de mais três alunos que 
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satisfazem os requisitos necessários de avaliação, bem como o documento com 

encargos para o ano letivo com a comparticipação do Município, nas componentes de 

refeição e material escolar, resultando um encargo global no ano letivo 2018/2019 de € 

609.55 (seiscentos e nove euros e cinquenta e cinco cêntimos), sendo os encargos a 

assumir no período de setembro a dezembro do corrente ano no montante de € 269,78 

(duzentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos), sendo o encargo 

relativo ao fornecimento de “refeições” de € 229,95 (duzentos e vinte e nove euros e 

noventa e cinco cêntimos), e “material escolar” de € 40,00 (quarenta euros). ---------------- 

----- O processo trás informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, referente à 

assunção dos referidos encargos. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida listagem e 

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, nos termos da informação supra 

mencionada. ========================================================= 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo. 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo 

seguidamente distribuída, por fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 
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10H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


