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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO REALIZADA EM VINTE E CINCO DE OUTUBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E TREZE, NOS TERMOS DO ARTIGO 48.º,  DA LEI Nº. 75/2013, 

DE 12 DE SETEMBRO ================================================= 

ATA Nº. 21/13 

========== Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, 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, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUÍS 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, nos termos e para efeitos 

do disposto no artigo 48.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, realizarem a primeira 

reunião desta Câmara Municipal, a qual havia sido convocada através de ofícios, 

enviados com aviso de receção, a fim de analisar e deliberar sobre os seguintes 

assuntos. =========================================================== 

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

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

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



 F lF lF lF l.101 
____________ 

 

____________ 

2013.10.25 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 74 74 74 7     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL     

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

========== O Senhor Presidente da Câmara deu as boas vindas a todos os membros 

do Executivo, fazendo votos que, à semelhança do que aconteceu no mandato anterior, 

as reuniões decorram com a maior cordialidade e responsabilidade, afirmando que todos 

terão liberdade para exprimir os seus pontos de vista, com vista à prossecução do 

interesse público. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador da Coligação PPD/PSD.CDS-PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

ditou para a ata a seguinte declaração: ------------------------------------------------------------------ 

------ “ Nesta primeira reunião do executivo camarário moimentenses para o mandato 2013/2017, e na 

qualidade de vereador da oposição, gostaria de deixar aqui lavradas as minhas felicitações ao partido 

vencedor, tanto ao Senhor Presidente da Câmara como a toda a vereação socialista que o secunda, pela 

expressiva vitória obtida a 29 de setembro último. Felicitações que aproveito para estender a todos os 

membros eleitos da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, ao Senhor Presidente da Assembleia e 

respectiva Mesa, bem como a todos os eleitos das Juntas e Assembléias de Freguesia do Concelho de 

Moimenta da Beira. Permita-me aqui agradecer também publicamente a todos os que deixaram de 

exercer a sua actividade pública em cargos autárquicos, por força destas últimas eleições, na certeza 

que Moimenta da Beira não deixará de lhes reconhecer o trabalho, a competência e o mérito com que 

se dedicaram à causa pública, porque todos devemos manter e alimentar a memória dos nossos 

melhores, quando tal dedicação é desempenhada com seriedade, rigor, e honestidade, sempre com os 

objectivos maiores inerentes ao serviço público, tal como deve ser apanágio de todos os autarcas.“ -----       

----- O Vereador da Coligação da PPD/PSD.CDS-PP, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 

COSTA COELHO, cumprimentou o Senhor Presidente e os Vereadores eleitos pelo 

Partido Socialista, pela vitória alcançada no último ato eleitoral, e formulou votos das 
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maiores felicidades para o futuro. ------------------------------------------------------------------------- 

----- No uso da palavra, o referido vereador manifestou orgulho e felicidade em poder 

representar o município de Moimenta da Beira no órgão executivo, afirmando que, 

mesmo na oposição, há sempre um lugar a desempenhar, pelo que se disponibiliza, 

desde já, para prestar toda a colaboração que vier a ser necessária. ---------------------------

----- Continuando no uso da palavra, o referido vereador afirmou que, em momentos de 

crise, como a que o País atravessa, é ainda mais importante o papel que as autarquias 

devem ter, no sentido de ser o primeiro parceiro junto das populações. Aliás, a propósito, 

lembrou que o programa eleitoral da Coligação PPD/PSD.CDS-PP tinha três áreas 

fundamentais: a primeira, relacionada com a saúde na 3ª. idade, a segunda orientada 

para a necessidade de ter políticas de fixação de famílias jovens e empresas no território 

municipal e a terceira direccionada para novas políticas fiscais que tornem o município 

mais atrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A terminar, o Vereador da Coligação PPD/PSD.CDS-PP, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, fez um apelo ao Senhor Presidente da Câmara, no sentido 

de fazer chegar aos membros dos órgãos deliberativo e executivo o programa de 

governo para os quatro anos, de forma a ser possível uma adequada avaliação e 

monitorização da ação governativa que está a ser realizada. ===================== 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  

087 - 020/001/000 - CARGOS POLÍTICOS – Controlo púb lico da riqueza – Tomada 
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de conhecimento  ===================================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na Lei nº. 4/83, de 2 de abril, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 38/83, de 25 de outubro, Lei n.º 25/95, de 18 de 

agosto, Lei n.º 19/2008, de 21 de abril, Lei n.º 30/2008, de 10 de julho e Lei n.º 38/2010, 

de 2 de setembro, o Senhor Presidente alertou os atuais membros do Executivo para a 

necessidade de darem cumprimento às disposições legais ali referidas, sobretudo no 

que se refere às disposições contidas nos artigos 1.º, 2.º e 3.º. ---------------------------------- 

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

088 - 020/001/000 - CARGOS POLÍTICOS – Regime juríd ico de incompatibilidades e 

impedimentos dos titulares de cargos políticos e al tos cargos públicos – Tomada 

de conhecimento  ===================================================== 

========== Para efeitos do disposto na Lei nº. 64/93, de 26 de agosto, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 39-B/94, de 27 de dezembro, (Declaração de 

Retificação n.º 2/95, de 15 de abril), Lei n.º 28/95, de 18 de agosto, Lei n.º 12/96, de 18 

de abril, Lei n.º 42/96, de 31 de agosto, Lei n.º 12/98, de 24 de fevereiro, Decreto-Lei n.º 

71/2007, de 27 de março, Lei n.º 30/2008, de 10 de julho, e Lei Orgânica n.º 1/2011, de 

30 de novembro, o Senhor Presidente alertou os atuais membros do Executivo para a 

necessidade de darem cumprimento às disposições legais ali referidas, sobretudo os 

que vierem a ser escolhidos e designados para exercerem funções em regime de tempo 

inteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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089 – 020/001/000 – CARGOS POLÍTICOS – ESCOLHA E DE SIGNAÇÃO DE 

VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO – Vice-Presiden te – Delegação de 

competências – Conhecimento  ========================================== 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião o seguinte 

Despacho, datado de 21 do corrente mês: ------------------------------------------------------------- 

----- "1. Segundo o disposto no n.º 1, do artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, "Compete 

ao presidente da câmara municipal decidir sobre a existência de vereadores em regime de tempo inteiro 

e meio tempo e fixar o seu número até aos limites seguintes: ----------------------------------------------- 

----- a) (...); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) (....); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) (...); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Um, nos municípios com 20 000 ou menos eleitores."----------------------------------------------- 

----- 1.1. Segundo o disposto no n.º 4, da referida disposição legal, "Cabe ao presidente da câmara 

escolher os vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, fixar as suas funções e determinar o regime do 

respectivo exercício." ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos do n.º 3, do artigo 57.º, do mesmo diploma, "O presidente designa, de entre os 

vereadores, o vice-presidente a quem, para além de outras funções que lhe sejam distribuídas, cabe 

substituir o primeiro nas suas faltas e impedimentos”. ------------------------------------------------------- 

----- 2. Face ao atrás enunciado, e tendo ainda em conta o disposto nos n.ºs. 1, e 2, do artigo 36.º, da 

Lei .º 75/2013, conjugado com o disposto na SECÇÃO IV do CAPÍTULO I, da PARTE II, do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 442/91, de 15 de Novembro, com a nova 

redacção dada pela Lei 6/96, de 31 de Janeiro, DECIDO: --------------------------------------------------- 

----- 2.1. Reconhecer a necessidade da existência, com efeitos a partir de hoje, inclusive, de UM 

Vereador em regime de tempo inteiro, designando, para o efeito, o Vereador Dr. FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ---------------------------------------------------------------- 
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----- 2.2. Designar o referido Vereador Vice-Presidente que, para além de outras funções que lhe 

vão ser distribuídas, substitui o signatário nas suas faltas e impedimentos, nos termos do n.º 

3, do artigo 56.º, da referida Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ----------------------------------- 

----- 2.3. Delegar no referido Vereador as minhas competências próprias, conforme segue: ------------ 

----- 2.3.1. As previstas no artigo 35º., da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -------------------------- 

----- 2.3.2. As previstas no nº. 3, do artigo 6º., do Balcão do Empreendedor, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº. 48/2011, de 01 de abril; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.3.3. As previstas no nº. 7, do artigo 13º., do Sistema de Indústria Responsável, aprovado do 

Decreto-Lei nº. 169/2012, de 01 de Agosto; ------------------------------------------------------------------ 

----- 2.3.4. As previstas nos nºs. 2 e 3, do artigo 5º., do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, 

na sua redação atualizada; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.4. Subdelegar no referido Vereador todas as competências que eventualmente vierem a ser 

delegadas no signatário, pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------- 

----- 2.5. Que seja dado cumprimento ao disposto no n.º 2, do artigo 37.º, do Código do Procedimento 

Administrativo." ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

090 – 020/001/000 – CARGOS POLÍTICOS – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE MAIS 

TRÊS VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO ======================= 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

Proposta, datada de 21 do corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------- 

----- “1. Segundo o disposto no n.º 1, do artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, "Compete 

ao presidente da câmara municipal decidir sobre a existência de vereadores em regime de tempo inteiro 

e meio tempo e fixar o seu número até aos limites seguintes: ----------------------------------------------- 

----- a) (...); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) (....); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- c) (...); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Um, nos municípios com 20 000 ou menos eleitores." ----------------------------------------------- 

----- 2. Segundo o disposto no n.º 2, da referida disposição legal, "Compete à câmara municipal, sob 

proposta do respectivo presidente, fixar o número de vereadores em regime de tempo inteiro e meio 

tempo que exceda os limites previstos no número anterior. ------------------------------------------------- 

----- 3. Nesta conformidade, a presente proposta de fixação de mais vereadores, em regime de tempo 

inteiro, assenta por um lado na necessidade sentida pelo signatário no que respeita à organização das 

tarefas a atribuir, de forma a servir, nas melhores condições, todos os munícipes, e, por outro lado, em 

resultado da prática e da experiência obtidas no último mandato, que justificam a existência de mais 

vereadores em regime de permanência, que garantam uma adequada implementação de estratégias de 

desenvolvimento económico, social e cultural. Além do mais, as políticas de proximidade, apanágio do 

Poder Local Democrático, têm maior premência em tempos de grande dificuldade, como os que 

atravessamos, sendo as funções desempenhadas por eleitos locais, legitimados de forma direta pelo 

Povo que servem mais atreitas à obtenção de resultados do que as desempenhadas por outros agentes, 

apesar de igualmente úteis e relevantes. ---------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Assim, face ao atrás enunciado, e tendo ainda em conta o disposto nos n.ºs. 1, e 2, do artigo 

36.º, da Lei.º 75/2013, conjugado com o disposto na SECÇÃO IV do CAPÍTULO I, da PARTE II, do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 442/91, de 15 de novembro, com a 

nova redacção dada pela Lei 6/96, de 31 de janeiro, e com o estipulado nos n.ºs 2 e 4, do já citado 

artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, PROPONHO que a Câmara Municipal delibere no 

sentido de fixar mais TRÊS vereadores, em regime de tempo inteiro, devendo, posteriormente, ser 

elaborado, pelo signatário, DESPACHO fundamentado da escolha dos referidos Vereadores, onde serão 

fixadas as suas funções e determinado o regime do respectivo exercício, bem como as competências a 

delegar e ou subdelegar.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5. Que seja dado cumprimento ao disposto no n.º 2, do artigo 37.º, do Código do Procedimento 

Administrativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria , com os 

votos a favor do Senhor Presidente e dos Vereadores do Partido Socialista, e com os 

votos contra dos Vereadores da Coligação PPD/PSD.CDS-PP, com base nas 

declarações de voto a seguir transcritas, concordar com a proposta do Senhor 

Presidente, fixando mais três Vereadores, em regime de tempo inteiro, nos termos do n.º 

2, do artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. --------------------------------------------- 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO P PD/PSD.CDS-PP, 

LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA ---------------------- ---------------------------------------------- 

----- “Tendo em conta a tipologia do nosso município e o contexto de crise e emergência que o país 

atravessa, a que acresce a difícil e particular situação económica e financeira do Município de Moimenta 

da Beira, consideramos esta proposta de fixação de mais três vereadores a tempo inteiro, para além da 

fixação de mais um que resulta diretamente da competência do Presidente da Câmara, exagerada, 

significando um sinal claro de preocupação e de risco incomportável para a debilidade das finanças 

municipais, pelo que votamos contra esta proposta.” ---------------------------------------------------------- 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO P PD/PSD.CDS-PP, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO ------------ ------------------------------------ 

----- “A decisão que o Partido Socialista agora toma, e que nos acompanhará ao longo de todo o 

mandato, é uma decisão que pretende dar autonomia (segundo o Presidente desta edilidade) a um 

setor da gestão municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo eu consciência de que as várias autarquias do concelho merecem toda a dignidade que este 

órgão colegial lhes queira dar, considero que a proposta é redutora do ponto de vista da cooperação 

entre Câmara Municipal e Juntas de Freguesia. --------------------------------------------------------------- 

----- Passo a explicar, nas próximas linhas, o que me afasta de uma votação favorável para a criação de 
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mais um lugar de vereação a tempo inteiro. ------------------------------------------------------------------ 

----- A gestão municipal é sempre feita de forma multipartidária, é esse o princípio da democracia, ou 

seja, várias pessoas nos órgãos municipais de várias representações partidárias. Contudo sabemos que 

ao longo dos últimos anos não se tem dado oportunidade, a quem representa a oposição, de poder 

cumprir uma missão em áreas que podem ser úteis ao município. Como sabemos a construção 

democrática vai-se fazendo ao longo dos anos, não se esgota num dia ou numa data, os novos tempos 

que atravessamos correspondem a tempos de mudança de vontades e de uma nova sensibilidade sobre 

o que se pretende ver acontecer na política. Moimenta da Beira tem perfilhado e lutado por todo o 

movimento vanguardista, é este mesmo conhecimento que me permite afirmar que as nossas gentes 

escolherão sempre um novo e moderno caminho político que os continue a conduzir no sentido da 

liberdade. O nosso povo tem demonstrado que gosta de estar na linha da frente no que respeita às 

movimentações da sociedade civil, sei assim que quem opte por encontrar consensos ao nível 

autárquico está em linha com o pensamento dos nossos conterrâneos. ------------------------------------- 

----- Tendo em consideração estas afirmações perceberia que, à semelhança do que aconteceu na 

Cidade do Porto com Rui Moreira, o Presidente da nossa autarquia pretendesse encontrar uma linha de 

consenso que pudesse incluir todos, uma linha que verdadeiramente corresponderia a uma vontade de 

consenso não só verbal (como foi manifestada pelo Sr. Presidente), mas acima de tudo material. Já não 

posso perceber que se opte por afastar, apenas, dois vereadores, dando-se assim lugar a uma situação 

inédita de existência de cinco vereadores a tempo inteiro. A decisão em causa, torna-se ainda mais 

grave quando se escolhe um subterfúgio chamado: relação com as juntas de freguesia. ------------------ 

----- Esta é uma escolha que pretende esvaziar a representação legitimamente sufragada pelo povo que 

escolheu em eleições os seus próprios representantes. O que as Juntas de Freguesia necessitam é que 

acudam às suas necessidades todos os vereadores, dependendo da natureza do problema que 

pretendem ver resolvido. A relação entre Presidentes de Junta e Presidente de Câmara deve, na minha 

óptica, ser feita entre presidentes e nunca passar a ter uma estratégia de concentração que iniba os 
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autarcas de fazerem solicitações a quem muito bem entendam. -------------------------------------------- 

----- A decisão é assim sectária, pois isola (como sempre se fez) a oposição, não representa uma nova 

área de intervenção na autarquia de Moimenta da Beira e usa as Juntas de Freguesia como subterfúgio 

para a concretização de uma promessa eleitoral. ------------------------------------------------------------- 

----- Tenho pena que o caminho escolhido não seja o da valorização e alargamento da intervenção 

autárquica (nomeadamente no que diz respeito ao apoio às empresas, ao apoio às famílias e ao apoio à 

saúde na terceira idade). É ainda de lamentar que não se procurem consensos e se opte antes por 

dividir por cores partidárias a intervenção autárquica, não se mostrando assim apetência para escolher 

um novo género de intervenção política pela qual as pessoas clamam. As escolhas de gestão autárquica 

devem ser feitas tendo em consideração qual a opção que mais ganho pode dar ao concelho de 

Moimenta da Beira e nunca em nome de qualquer sectarismo partidário.” =================== 

091 - 020/001/000 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  ======================= 

========== Proveniente do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

Proposta, datada de 21 do corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------- 

----- “1. Segundo o disposto no n.º 1, do artigo 34.º, da Lei.º 75/2013, de 12 de Setembro, "A câmara 

pode delegar no Presidente a sua competência, com excepção das previstas nas alíneas a), b), c), e), i), 

j), k), m), n), o), p), s), u), z), aa), hh), oo), vv), aaa) e ccc) do n.º 1, do artigo anterior e na alínea a), 

do artigo 39.º com possibilidade de subdelegação em qualquer dos vereadores". -------------------------- 

----- 1.1. Face ao atrás enunciado, PROPONHO: ------------------------------------------------------------ 

----- 1.1.1. Que, ao signatário, sejam delegadas as competências previstas nas alíneas d), l), q), r), 

v), x), y), bb), cc), dd), ee), ff), gg), ii), jj), kk), ll), nn), qq), tt), ww), yy), zz), bbb), no n.º 1, 

do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ----------------------------------------------------- 

----- 1.2. Que, igualmente, sejam delegadas no signatário, as competências previstas no n.º 1, bem 

como nas alíneas a), b), c), d), e) e f), do n.º 2, do artigo 4.º, e, ainda, as previstas nos n.ºs 1 e 4, do 
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artigo 5.º, todas do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação actualizada; ----------- 

----- 1.3. Que, para efeitos de instrução dos processos de contra-ordenação, sejam igualmente 

delegadas no signatário as competências previstas nos Decretos-Lei n.ºs 310/2002, de 18 de 

Dezembro, 370/1999, de 20 de Maio, 309/2002, de 19 de Dezembro, 251/1998, de 11 de Agosto, 

139/1989, de 28 de Maio, 340/2007, de 12 de Outubro, 312/2003, de 17 de Dezembro, 313/2003, de 

17 de Dezembro e, ainda, 124/2006, de 28 de Junho. ------------------------------------------------------- 

----- 1.4. Que seja dado cumprimento ao disposto no n.º 2, do artigo 37.º, do Código do Procedimento 

Administrativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou aprovar, por maioria, a referida proposta, com a 

abstenção dos Vereadores da Coligação PPD/PSD.CDS-PP, com base na declaração 

de voto a seguir transcrita: ---------------------------------------------------------------------------------- 

------- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGA ÇÃO 

PPD/PSD.CDS-PP -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Não aplaudimos esta proposta por razões inerentes ao esvaziamento das competências do órgão 

executivo, mas também não nos opomos por a mesma se conter no quadro legal em vigor, e por 

compreendermos a necessidade de agilização dos procedimentos administrativos.” ============= 

092 - 020/005/000 - REUNIÕES DE CÂMARA – Periodicid ade ================== 

========== Proveniente do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

Proposta, datada de 21 do corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------- 

----- “Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 40.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

PROPONHO a realização de DUAS reuniões ordinárias quinzenais, públicas, a realizar às segundas-

feiras, com início às 09 horas e 30 minutos, devendo, em cumprimento do disposto no nº. 2, do artigo 

53.º, da aludida Lei n.º 75/2013, a ordem do dia ser entregue a todos os membros do órgão executivo 

com a antecedência mínima de dois dias úteis.” -------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

concordar com a proposta do Senhor Presidente, no sentido das reuniões ordinárias se 

realizarem às segundas-feiras, pelas 9:30 horas, nos termos do n.º 1, do artigo 40.º, da 

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

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que só serão apreciados nas 

reuniões os assuntos que tenham para o efeito sido despachados até quarta-feira 

precedente da data designada para a realização das reuniões, com vista a que os 

mesmos possam ser convenientemente agendados e informados, dando-se, assim, 

cumprimento à legislação em vigor sobre esta matéria. ========================= 

093 – 020/005/000 – REUNIÃO ORDINÁRIA – Marcação de  data  ================ 

========== O Senhor Presidente propôs verbalmente que a próxima reunião de 

Câmara seja realizada no dia 04 de novembro do corrente mês, momento a partir do 

qual as reuniões passarão a ser quinzenais, tal como previsto no ponto anterior desta 

ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a referida 

proposta. ============================================================ 

094 - 020/006/000 - ATAS DAS REUNIÕES – Sua aprovaç ão no final da  reunião  === 

========== O Senhor Presidente da Câmara propôs verbalmente que as atas das 

reuniões da Câmara sejam aprovadas no final das reuniões, após lidas em voz alta, nos 

termos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. -------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a referida 
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proposta. ============================================================ 

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 

11H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


