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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E CINCO DE AGOSTO DO 

ANO DE DOIS MIL E CATORZE ========================================== 

ATA N.º 17/14 

========== Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, 

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 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL 

MARQUES LEMOS, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA 

DA SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 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 primeira reunião, 

realizada no dia 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de 

atas 147, 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 ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artº. 39º., da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a falta 

do Vereador, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, ausente 

por estar no gozo de férias. ============================================== 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

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

========== O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ausentou-

se da reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea a), do art.º 

44.º, do 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. ======================================== 

204 – 020/001/000 – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDATO ================== 

========== Presente à reunião o pedido de suspensão do mandato, do Vereador, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, registado em 25 do corrente mês, 

sob o nº. 4709, com a seguinte fundamentação: ------------------------------------------------------ 

----- “Eu, Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho, Vereador da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, 

eleito pela coligação PSD-CDS e representante do CDS, venho por este meio solicitar a minha 

suspensão de acordo com o presente na lei 169/99, de 18 de setembro de 1999. Os motivos que me 

levam a solicitar a suspensão do mandato estão relacionados com desafios temporários da minha vida 

familiar e profissional. Posto isto, e tendo em consideração que estarei ausente da área do município 

nos próximos meses de setembro e outubro, entendo que se verifica a estipulação legal da alínea c), nº 

3 do artigo 77º da lei 169/99. Assim sendo solicito que a apreciação, a efetuar pelo plenário do órgão a 

que pertenço (conforme estipulado no nº 2, artigo 77º da lei 169/99), possa ser efetuada desde já, 

permitindo-se desta forma o preenchimento da vaga a tempo da realização da próxima reunião de 
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Câmara de acordo com o artigo 79º. Seguindo a referência legal anterior informo, Vossa Excelência, 

que, de acordo com o processo eleitoral que deu entrada no Tribunal da Comarca de Moimenta da Beira 

no ano de 2013, o elemento que corresponde às exigências legais é: Pedro Cláudio Pereira Martins”. --- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as razões invocadas e a respetiva conformidade legal, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a suspensão do mandato nos termos 

solicitados, procedendo à convocação do membro substituto, nos termos legais. ====== 

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

 ========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, regressou à reunião. =============================  

01. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

205 – 110/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – APROVAÇÃO DO PROJETO 

DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESTÁDIO 

MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA ==================================== 

========== Presente à reunião o projeto do regulamento referenciado em epígrafe, 

que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, 

para análise e eventual aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea k), 

do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido projeto de 

regulamento, devendo o mesmo ser submetido a apreciação pública, nos termos e para 
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efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código de Procedimento Administrativo, após o 

que deverá ser submetido à aprovação pela Assembleia Municipal, para efeitos do 

disposto na alínea g), do nº. 1, do artigo 25º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. === 

206 – 110/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – APROVAÇÃO DO PROJETO 

DE REGULAMENTO DE COMÉRCIO NÃO SEDENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA ================================================= 

========== Presente à reunião o projeto do regulamento referenciado em epígrafe, 

que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, 

para análise e eventual aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea k), 

do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido projeto de 

regulamento, devendo o mesmo ser submetido a apreciação pública, nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código de Procedimento Administrativo, após o 

que deverá ser submetido à aprovação pela Assembleia Municipal, para efeitos do 

disposto na alínea g), do nº. 1, do artigo 25º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, proceder à audiência prévia das 

entidades representativas dos interesses em causa, designadamente das associações 

representativas dos feirantes, dos vendedores ambulantes e dos consumidores, para, 

querendo, se pronunciarem no âmbito da dita apreciação pública, em cumprimento do 

disposto no n.º 8, do artigo 20.º, da Lei n.º 27/2013, de 12 de abril. ================ 

207 – 110/195/008 – ADP – ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. – Parceria Pública - 
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Contrato de Parceria e Contrato de Gestão ================================ 

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

16 dezembro de 2013, exarada a folhas 205, ponto 155, do livro de atas 147, em que foi 

deliberado acompanhar o processo de verticalização da gestão e operação integradas 

dos sistemas em alta e em baixa, presente à reunião um memorando de entendimento 

entre a AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. e o Município de Moimenta da Beira, com 

vista à constituição de uma parceria pública que assegure a prestação de serviços 

públicos de águas aos utilizadores finais, com base nos termos indicativos previstos nas 

minutas do contrato de parceria e do contrato de gestão, constantes dos anexos I e II, 

que nesta ata se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte 

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

----- A propósito, o Senhor Presidente reiterou a posição que vem assumindo no âmbito 

da CIMDOURO, no sentido de não concordar com os termos e condições da proposta 

referente ao processo de verticalização da gestão e operação integradas dos sistemas 

em alta e em baixa, nomeadamente ao nível do acentuado agravamento do valor das 

tarifas a cobrar aos consumidores, face ao prazo previsto para se atingir a taxa de 

sustentabilidade, bem como da baixa remuneração dos ativos dos municípios a integrar 

na pareceria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, tendo em conta que a grande maioria dos Municípios parece ter uma posição 

favorável a esta adesão, mais afirmou reconhecer dificuldades para o Município de 

Moimenta da Beira continuar a sustentar a sua posição isoladamente, aludindo, ainda, a 
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diversos constrangimentos relacionados com a não adesão, nomeadamente a provável 

impossibilidade em aceder a fundos comunitários para manutenção e conservação das 

redes no futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, continuar a acompanhar de 

muito perto o desenvolvimento deste processo, de forma a obter mais dados que 

permitam uma adequada e oportuna decisão. ================================ 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

208 – 210/999/000 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA – Necessidade de 

contratação na modalidade de prestação de serviços ======================== 

========== Presente à reunião uma proposta do Vereador, em regime de tempo 

inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, datada de 14 do 

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

parte integrante, onde, pelas razões ali expostas, propõe a contratação de três técnicos 

de música, em regime de avença. ------------------------------------------------------------------------ 

----- A referida informação vem acompanhada da respetiva informação de cabimento. – 

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

contratação de três técnicos, em regime de avença, nos exatos termos e para os efeitos 

nela exarados, dispensando a prévia consulta ao INA, em resultado do acordo 

alcançado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, em 08 

de julho, último, no âmbito e para os efeitos previstos na Portaria nº. 48/2014, de 26 de 
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fevereiro. =========================================================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

209 – 130/145/002 – NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO ===================== 

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

14 de julho, último, em que foi deliberado incumbir o Senhor Presidente de encetar um 

processo de negociação tendente a encontrar uma solução que garanta as melhores 

condições contratuais, presente à reunião o processo, tendo o Senhor Presidente 

informado o órgão executivo que tinha chegado a acordo com a empresa FERNANDO 

PEIXINHO & JOSÉ LIMA, SROC, Lda., a qual dá garantias de condições contratuais 

mais vantajosas, devido à proximidade geográfica. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de 

nomeação da empresa FERNANDO PEIXINHO & JOSÉ LIMA, SROC, LDA., pelo valor 

de € 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos euros), para prestação de serviços de auditor 

externo, devendo a mesma ser submetida à Assembleia Municipal, nos termos e para 

efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 77.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ====== 

02.02.04. TESOURARIA 

210 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 23, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 321.638,58 (trezentos 

e vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito euros e cinquenta e oito cêntimos), assim 

discriminado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €    255.748,11 
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                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €      65.890,47 

                     TOTAL: …………………………………..... €    321.638,58 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

211 - 310/302/181 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Nomeação de fiscal e coordenador de segurança em obra ============= 

========== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, RUI JORGE MARANTES 

DIAS GOMES CORREIA, presente à reunião a informação, com a referência 15-

RJ/DOM/2014, datada de 18 do corrente mês, com o seguinte teor: ---------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho do Sr. Vereador a Tempo Inteiro Eng. António José Teixeira 

Caiado conjugado com proferido pelo Chefe da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e Ambiente, 

Dr. Luís Manuel Filipe da Silva exarado em 06/08/2014 e 07/08/2014, respetivamente, efetuados no 

requerimento enviado pela firma Embeiral, Engenharia e Construção, SA subscrito pelo seu 

representante registado com o n.º 4461, aos 06/08/2014, Proc. N.º 310/302/181. ----------------------- 

----- Cumpre-nos informar que não existe enquadramento legal para nos pronunciarmos sobre o Plano 

de Segurança e Saúde (PSS) para execução da empreitada supra citada uma vez que o Dono de Obra – 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira ainda não nomeou / deverá nomear o coordenador de 

segurança em obra nos termos do art.º 9 do decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. --------------- 

----- Não sendo do âmbito desta informação técnica informa-se que, também, o Dono de Obra deverá 

nomear o Fiscal de Obra, uma vez que quem está nomeado é o Eng. Eduardo Manuel Martins da Silva, 

que neste momento não se encontra a trabalhar nesta Câmara Municipal”. -------------------------------- 
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----- Relativamente a este assunto, o Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 

URBANISMO E AMBIENTE, exarou na informação acima referida, o seguinte: ------------- 

----- “Concordo com a necessidade de nomear um “novo” fiscal de obra e um coordenador de 

segurança”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como Fiscal de Obra o 

Técnico Superior, Engenheiro Civil, RUI JORGE MARANTES DIAS GOMES CORREIA, 

e como Coordenador de Segurança o Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 

URBANISMO E AMBIENTE, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA. =================== 

 02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS PARTICULARES” 

212 - 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 24 de março, último, exarada a folhas 85, ponto 071, deste livro de 

atas, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETOS DE 

ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETO DE ARQUITETURA INDEFERIDO”, e 

“PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ----------------------------------------------- 
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PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- MANUEL JOÃO FERREIRA BATISTA, para construção de um muro de vedação, 

com 50m, que pretende levar a efeito na Rua dos Cadavais, União de Freguesias de 

Peva e Segões, a que se refere o Proc.º n.º 52.14; -------------------------------------------------- 

----- MÁRIO DOS SANTOS CARDOSO, para construção de um muro de vedação, com 

37m, que pretende levar a efeito na Rua da Macieira, na localidade de Soutosa, União 

de Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º n.º 53.14; -------------------------- 

----- LUÍS PEDRO DE CASTRO, para construção de um muro de vedação, com 17,50m, 

que pretende levar a efeito na localidade de Barragem de Vilar, Freguesia de Vilar, a que 

se refere o Proc.º n.º 56.14. --------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS: =============================== 

----- LICINIO RIBEIRO LOPES, para alteração ao projeto de reconstrução e ampliação 

de uma habitação unifamiliar, sita na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 26.87; --------------------------------------------------------------------------- 

----- ORLANDO JOSÉ DE SOUSA GOMES, para alteração de uma habitação unifamiliar, 

sita no lugar denominado Lage do Vale, na União de Freguesias de Peravelha, Aldeia de 

Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 246.06. ------------------------------------------------ 

PROJETO DE ARQUITETURA INDEFERIDO: =============================== 

----- CRISTINA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ LACERDA RECCHIA, para construção de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Lagoa, na 

localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 48.14.----- 
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PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 

----- RAUL MANUEL DA CUNHA MOURA, para alteração ao projeto de reconstrução de 

um edifício, sito no Largo General Humberto Delgado, nesta Vila de Moimenta da Beira, 

a que se refere o Proc.º n.º 112.09; ----------------------------------------------------------------------- 

----- NELSON OLIVEIRA GOMES – SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, para alteração ao 

projeto de construção de um edifício, que está a levar a efeito no lugar denominado 

Solveira, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 228.09. ------------------------- 

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

213 - 360/337/23.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia - 

Renovação ========================================================== 

========== Oriundo do Senhor DAVIDE MANUEL DE JESUS FONSECA CENTEIO, 

presente à reunião um pedido declaração de que se mantêm os pressupostos de facto e 

de direito que levaram à anterior decisão favorável, do pedido de informação prévia para 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado Lagoa, Freguesia de Moimenta da Beira. ---------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 194-SV 

/DPOUA/14, de 07 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante. -----------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a decisão favorável 

para o pedido de informação prévia. =======================================  
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214 – 360/338/41.14 – OBRAS PARTICULARES – Projetos de especialidades – 

Construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

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

reunião realizada em 14 de julho, último, exarada a folhas 232, ponto 184, deste livro de 

atas, em que, relativamente ao pedido de construção de uma habitação unifamiliar, que 

a Senhora MÓNICA ISABEL DA FONSECA SANTOS MENDES pretende levar a efeito 

no lugar denominado Lameirões, na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, foi 

deliberado aprovar o projeto de arquitetura, presente à reunião o referido processo 

acompanhado dos respetivos projetos de especialidades, em que, pelos motivos ali 

descritos requer o deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 204-

SV/DPOUA/14, de 14 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de 

especialidades e emitir o respetivo alvará de licença de construção. =============== 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

215 – 710/714/300 – Encerramento da Escola Básica de Edmeios – Abaixo-

assinado =========================================================== 
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========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELOS, presente à reunião 

um abaixo-assinado, datado de 31 de julho, último, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali 

descritas, propõe o não encerramento da escola supra mencionada. --------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente informou que continua a ter muitas dificuldades 

para contactar a Secretaria de Estado e a Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, quer relativamente ao pedido de audiência solicitado, quer no que se refere à 

obtenção de resposta à deliberação do órgão executivo, tomada em reunião realizada 

em 22 de abril, último, em que foi deliberado informar aquela entidade da posição de não 

concordância com o conteúdo da proposta de encerramento de todas as escolas de 

ensino básico e jardins de infância. -----------------------------------------------------------------------

----- Neste contexto, o Senhor Presidente entende que estão esgotadas todas as 

possibilidades de diálogo, não restando à Câmara Municipal outra possibilidade senão a 

de intentar uma providência cautelar contra o encerramento de algumas ou de todas as 

escolas de ensino básico e jardins de infância. --------------------------------------------------------  

----- O Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, afirmou estar de acordo com a 

providência cautelar, tendo em consideração o princípio de equidade que espera que 

venha a estar subjacente à mesma. ----------------------------------------------------------------------

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, aludiu à 

desconsideração que os organismos da tutela manifestam sobre o investimento feito em 

diversos estabelecimentos de ensino, particularmente na Escola Básica de Edmeios, e 
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que, tendo em conta os argumentos e factos aduzidos pelo Senhor Presidente da 

Câmara, apoia a iniciativa da providência cautelar, na defesa das populações e das 

crianças da escola em causa. ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, levar em 

consideração os argumentos de índole técnico-legal enunciados pela Junta de Freguesia 

de Arcozelos, aquando da apresentação nos Tribunais da providência cautelar contra o 

encerramento de algumas ou de todas as escolas de ensino básico e jardins de infância 

na área do município. ================================================== 

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 

11H45. =============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


