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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DEZANOVE DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZANOVE ======================================================== 

ATA N.º 17/19 

========== Aos dezanove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezanove, 

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, 

(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 e ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

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. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artigo 39.º, da Lei 
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n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR as 

faltas dos Senhores Vereadores SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, CRISTIANO 

DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO e ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, 

ausentes por se encontrarem no gozo de férias. ============================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS – O Senhor Presidente deu conta 

da necessidade de preparar um procedimento público para contratação de transporte de 

passageiros, cuja concretização vai ser feita pela primeira vez tendo por base a 

legislação vigente, que, aliás, disse levantar um conjunto de dúvidas que dificulta a sua 

aplicação. Nesse sentido, informou que vai decorrer esta semana uma reunião com 

responsáveis da CIMDOURO, com vista a apurar os procedimentos a levar a efeito, 

tendo também afirmado que a contratação deve cumprir três princípios essenciais: um 

procedimento que cumpra a lei, em segundo lugar, que dê garantias de que, pelo 

menos, se manterá igual resposta na qualidade do serviço prestado e, por último, que 

não resulte um acréscimo da despesa. ------------------------------------------------------------------

----- Relativamente a esta questão, o Vereador, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, 

questionou sobre as obrigações do Município com a empresa que tem vindo a prestar 

este serviço, levantando a questão de saber, caso o procedimento público não produza 

efeitos atempados, se as ditas obrigações se mantêm. ---------------------------------------------

----- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou que não, na medida em que os 

protocolos eram celebrados todos os anos em condições muito semelhantes, e incidiam 
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sobre o calendário escolar, reafirmando a convicção de que será possível proceder à 

contratação da dita prestação de serviços, em consequência de um procedimento 

público, cuja vigência deverá cessar em 03 de dezembro do corrente ano, por razões 

legais, o que irá exigir uma nova contratação a partir desta data e até ao final do ano 

letivo. ============================================================== 

----- 2. BENS IMÓVEIS – AQUISIÇÃO DA “CASA DE MOIMENTA” – O Senhor 

Vereador, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, solicitou o ponto de situação sobre a 

aquisição do imóvel. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em resposta, o Senhor Presidente recordou que, em reunião ordinária realizada em 

14 de maio de 2018, o executivo tinha deliberado proceder à aquisição do imóvel, 

através da aquisição do prédio urbano com o número matricial de 254º., pelo valor de € 

11.040,00 (onze mil e quarenta euros), e do prédio urbano com o artigo matricial n.º 

255.º, pelo valor de € 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta euros). ----------------------

----- Ainda no uso da palavra, o Senhor Presidente deu conta das dificuldades que os 

coproprietários demonstram em inscrever o imóvel de forma a reunir as condições 

necessárias à sua alienação, situação que se agrava pelo facto de serem muitos os 

proprietários e alguns a residir fora do país. Nesta conformidade, afirmou que, logo que 

estejam reunidas as ditas condições, será efetuada a aquisição do imóvel. ========== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

034 – 210/207/000 – ANTÓNIO BONDOSO – Apoio à edição do livro “TERRA DE 

NINGUÉM” - Aquisição de exemplares ==================================== 

========== Oriunda do Vice-Presidente, presente à reunião uma informação, datada 

de 9 do corrente mês, a sugerir a aquisição de 50 exemplares da edição acima 

identificada, a um preço unitário de € 10,00 (dez euros), perfazendo um total de € 500,00 

(quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo 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: Reconhecendo o interesse cultural da referida obra, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de € 500,00 

(quinhentos euros), traduzido na aquisição de cinquenta exemplares do referido livro. == 

035 – 210/207/000 – REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Casa Nossa 

Associação de Solidariedade Social de S. Martinho” – Candidatura para aquisição 

de viatura – Atribuição de apoio financeiro ================================ 

========== Oriunda da instituição em epígrafe, presente à reunião uma candidatura 

para atribuição de apoio financeiro para aquisição de uma viatura, solicitando uma 

comparticipação financeira da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, 
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nomeada em reunião de Câmara, realizada em 19 de fevereiro de 2018, que emite 

parecer favorável, considerando que a aquisição da referida viatura irá possibilitar a 

melhoria da resposta de apoio social à população local, nomeadamente à mais idosa. --- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 3.000,00 (três mil euros), na 

respetiva rubrica orçamental, assim como informa da existência de fundos disponíveis 

para assunção do compromisso da despesa, nos termos legais. -------------------------------- 

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 € 3.000,00 (três mil euros), para os fins propostos. = 

036 - 210/207/000 – CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL – SECÇÃO DE ATLETISMO –

“4º 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 5 de julho, último, informando que vai realizar o “4º Trail Serra de Leomil Rota 

da Maçã”, no próximo dia 14 de setembro, prova integrada no programa oficial da 

Expodemo 2019, 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. ------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido clube um 
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subsídio no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), para os fins propostos, bem como 

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

037 – 210/207/000 - PEDALADAS- “2.ª Resistência de BTT Terras do Demo” - 

Pedido de apoio financeiro ============================================ 

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

registado com o nº 4773, em 12 do corrente mês, solicitando um subsídio destinado a 

comparticipar as despesas da prova designada “2ª Resistência de BTT Terras do 

Demo,” a realizar no próximo dia 14 de setembro. --------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do montante de € 450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), na respetiva 

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

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

subsídio no montante de € 450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), para os fins 

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

038 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Equipa de Intervenção Permanente – 

Adenda ao pedido de subsídio para o ano de 2019 ========================== 

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

25 de junho, último, exarada a folhas 238 e 239, ponto 153, do livro de atas 158, onde foi 

atribuído o subsidio de € 20.000,00 (vinte mil euros), no âmbito do Protocolo referente à 

Equipa de Intervenção Permanente, presente à reunião o ofício da entidade supra 
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mencionada, n.º 01-2019, datado de 8 do corrente mês, onde, pelas razões ali descritas, 

designadamente a assinatura da adenda ao protocolo entre ao parceiros Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da 

Beira, vem solicitar atualização do referido apoio. ---------------------------------------------------- 

----- O referido pedido vem acompanhado da informação do Chefe da DIVISÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA, n.º 21-2019/DEF/PF, datada de 09 do corrente mês, que 

nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. -------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 13.303,77 (treze mil trezentos 

e três euros e setenta e sete cêntimos), na respetiva rubrica orçamental. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao exposto, a Câmara deliberou; ------------------------------------------

----- a) Aprovar a adenda ao referido protocolo, ratificando a assinatura do Presidente da 

Câmara; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Autorizar o pagamento da importância mensal de € 2.775, 31 (dois mil, 

setecentos e setenta e cinco euros e trinta e um cêntimos), com efeitos à data de 01 de 

julho do corrente ano, inclusive. ==========================================  

02.04.04. TESOURARIA 

039 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 16, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 638.502,90 (seiscentos e trinta e 
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oito mil, quinhentos e dois euros e noventa cêntimos), assim discriminado: ------------------- 

                         a) Dotações Orçamentais ………………..  493.337,58 

                          b) Dotações não Orçamentais ………….  145.165,32 

                                                                      TOTAL: ……  638.502,90 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

040 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 30 de outubro de 2017, exarada a folhas 118, ponto 93, do livro de 

atas 155, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS” e “PROJETO 

DE ARQUITETURA 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. ------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- PAULO TEIXEIRA, CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, Ldª., para ocupação da via 

pública, com grua, em 15m2, na Rua de Stº. António, na Localidade de Arcozelo do 

Cabo, freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º 46.19; ------------------------------------ 

----- JOÃO MANUEL DE JESUS, para ocupação da via pública, com andaimes, em 

20m2, na Rua do Calvário, nº. 1, localidade de Semitela, freguesia de Leomil, a que se 
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refere o Proc.º 47.19; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- FABRÍCIO FERNANDES MUXAGATA, para construção de uma moradia unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Lugar da Estrada – Rua do Cruzeiro, 

freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 119.10; ------------------------------------------------- 

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

041 – 360/349/000 – Proposta para constituição de comissões de vistorias - 

Alteração =========================================================== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, 

presente à reunião uma proposta para alteração da constituição das comissões de 

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

integrante. =========================================================== 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ficando as 

comissões a ser compostas pelos seguintes Técnicos: --------------------------------------------- 

----- 1 - Comissão de Vistoria de Instalação e Funcionamento dos Recintos de 

Espetáculos e de Divertimentos Públicos: ---------------------------------------------------------- 

----- Efetivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Arquiteta OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS; -------------------------------------------- 

----- Fiscal Municipal LUIS FERNANDO BATISTA PINTO DOS SANTOS; -------------------- 
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----- Comandante Operacional Municipal JOSÉ ALBERTO LOPES REQUEIJO; ------------- 

----- Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Arquiteta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA; --------------------------------------- 

----- Doutor LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA. --------------------------------------------------------- 

----- 2 - Comissão de Vistorias para Alojamento Local: ----------------------------------------- 

----- Efetivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Arquiteta OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS: -------------------------------------------- 

----- Doutor LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA; --------------------------------------------------------- 

----- Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Arquiteta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA; --------------------------------------- 

----- Engenheiro JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES; ---------------------------------------- 

----- 3 - Comissão de Vistorias para Habitação, Industria, Instalações de 

Armazenamento e Postos de Abastecimento de Combustíveis e Outros: --------------- 

----- Efetivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Arquiteta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA; --------------------------------------- 

----- Engenheiro JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES; ----------------------------------------  

----- Fiscal Municipal LUIS FERNANDO BATISTA PINTO DOS SANTOS; -------------------- 
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----- Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Arquiteta OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS: -------------------------------------------- 

----- Doutor LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA; --------------------------------------------------------- 

----- 4 - Comissão de Vistorias para Habitações Degradadas: -------------------------------- 

----- Efetivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Arquiteta OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS: -------------------------------------------- 

----- Engenheiro JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES; ----------------------------------------  

----- Comandante Operacional Municipal JOSÉ ALBERTO LOPES REQUEIJO; ------------- 

----- Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Arquiteta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA; --------------------------------------- 

----- Doutor LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA; --------------------------------------------------------- 

----- 5 - Comissão de Vistorias para os Loteamentos: ------------------------------------------- 

---- Efetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Arquiteta OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS: -------------------------------------------- 

----- Engenheiro JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES; ----------------------------------------  

----- Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Doutor LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA; --------------------------------------------------------- 
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----- Arquiteta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA. ====================== 

042 – 360/347/2.18 – LOTEAMENTOS URBANOS – Ampliação do Parque Industrial 

de Moimenta da Beira – 6.ª fase - 2.ª Alteração ============================= 

========== Oriundo do Município de Moimenta da Beira, presente à reunião uma 

alteração à operação de loteamento para ampliação do parque industrial de Moimenta 

da Beira – 6.ª fase, sito na Freguesia de Moimenta da Beira. ------------------------------------- 

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

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 75-LS/DOSU/2019, de 06 do corrente 

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

integrante, em que, pelos motivos ali descritos emite parecer favorável à pretensão. ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à operação 

de loteamento e emitir a respetiva alteração ao alvará. ========================= 

02.05.02. SECÇÃO DE ESTUDOS E MOBILIDADE URBANA 

043 - 380/382/000 - TOPONÍMIA - Artérias urbanas na Freguesia da Vila da Rua - 

Atribuição de denominação ============================================ 

===== Oriundo da Junta de Freguesia da Vila da Rua, presente à reunião o ofício n.º 

18/2019, datado de 10 de julho, último, onde solicita a atribuição de denominação a duas 

artérias urbanas, nas localidades de Vila da Rua e Prados de Cima, que nesta ata se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. ------------------------- 

----- Sobre o mesmo assunto o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, prestou a informação n.º 78-LS/DOSU/2019, datada de 9 do corrente mês, 
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com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “A presente informação surge perante a sugestão/solicitação da Junta de Freguesia da Vila da 

Ruae Rua, para que sejam atribuídas denominações toponímicas a duas artérias urbanas, na Freguesia 

da Vila da Rua.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Recorda-se que, nos termos na alínea ss, do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, (na sua mais recente versão), é competência da Câmara Municipal: “Estabelecer a 

denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer da correspondente junta 

de freguesia;”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Junta de Freguesia da Vila da Rua pretende pois que seja atribuída a denominação de Rua da 

Casinha, ao caminho com início na Estrada Nacional 226, adjacente à Quinta do Ribeiro, na localidade 

de Vila da Rua.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A mesma autarquia pretende também que seja atribuída a denominação de Rua do Morgado, ao 

caminho com início na Estrada do Mileu, junto ao polidesportivo da Freguesia da Vila da Rua, na 

localidade de Prados de Cima.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na página seguinte, surgem as ilustrações das vias em causa, respetivamente.” -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, acolher a sugestão da referida 

autarquia e aprovar os nomes propostos, devendo a DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS implementar os procedimentos que conduzam ao respetivo registo de 

identificação, nos termos do regulamento de toponímia em vigor, no respeito pelos 

elementos descritos na planta identificativa supra mencionada. ================= 

02.06. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

02.06.06. GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

044 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – 1º. Ciclo - Auxílios económicos para o ano 
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letivo 2019/2020 ===================================================== 

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

reunião a Informação n.º 8.RIC/DISC/2019, datada de 09 do corrente mês, que nesta ata 

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

um resumo das candidaturas que deram entrada nos serviços até à referida data, com a 

previsão dos encargos relativa à componente refeição e material escolar, tendo por base 

os valores estabelecidos no Anexo III, do Despacho nº. 7255/2018, de 31 de julho, 

resultando num encargo de € 23.082,60 (vinte e três mil, oitenta e dois euros e sessenta 

cêntimos), para a componente refeição e de € 1.488,00 (mil, quatrocentos e oitenta e 

oito euros), para a componente material escolar. ----------------------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, assumir a assunção dos 

referidos encargos, conforme proposto na referida informação técnica. ============= 

045 – 710/731/000 – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O 

ANO LETIVO DE 2019/2020 – Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira – 

Protocolo de Colaboração ============================================= 

========== Presente à reunião a minuta do Protocolo de Colaboração, que nesta ata 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a celebrar com 

o Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no âmbito das atividades de 

enriquecimento curricular para o ano letivo de 2019/2020. ----------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta de 

protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva assinatura. ======= 

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 em 

exercício 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 

10H20. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


