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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM TREZE DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE ========================================================= 

ATA N.º 10/19 

========== Aos treze dias do mês de maio 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 

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. PLANO NACIONAL DE REGADIOS – O Senhor Presidente informou que foi 

publicado o aviso de abertura do período de apresentação de candidaturas ao regime de 

apoio nacional no âmbito do Programa Nacional de Regadios, cuja submissão deve 

decorrer entre o dia 10 do corrente mês de maio e o próximo dia 31 de julho. --------------- 

----- Nesta conformidade, o Senhor Presidente fez uma abordagem sucinta ao aviso, 

tendo informado que considera positivo que as candidaturas sejam apresentadas pela 

Direção Nacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), assim como pelas 

Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) em parceria com as Câmaras 

Municipais, tendo também aludido aos critérios de elegibilidade e aos critérios de 

seleção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apesar das incertezas decorrentes da complexidade da leitura e análise do referido 

aviso, o Senhor Presidente reafirmou a grande determinação do Município de Moimenta 

da Beira em criar condições para executar o plano hidroagrícola previsto para o 

concelho, admitindo a possibilidade do cofinanciamento poder vir a ser definido em 

parceria com os produtores do concelho. --------------------------------------------------------------- 

----- Após esta intervenção, colocou-se à disposição dos Senhores Vereadores para 

abordar de forma mais específica algum dos aspetos tratados, manifestando ao mesmo 

tempo disponibilidade para prestar os esclarecimentos e responder a todas as questões 

que lhe coloquem. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da discussão deste assunto, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 

COSTA COELHO, agradeceu a informação prestada, tendo afirmado que concorda com 
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a ideia de associar os produtores a este projeto, em parceria com a Câmara Municipal e 

as outras entidades. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, perguntou se tinha havido 

alguma evolução no processo de aprovação do estudo prévio da Barragem da Nave. ---- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente disse que a Câmara Municipal tinha respondido 

há cerca de meio ano às questões que lhe tinham sido colocadas e que, não tendo até 

hoje nenhuma resposta, admite que o dito estudo prévio já tenha condições para ser 

finalmente aprovado. =================================================== 

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, pediu a palavra 

para colocar os seguintes três assuntos no período antes da ordem do dia: ------------------ 

----- 2. ASSOCIAÇÃO “EU PEREGRINO” – Manifestou apreço e reconhecimento pelo 

trabalho realizado por esta associação, no acompanhamento e organização da 

peregrinação a pé ao Santuário de Fátima. ------------------------------------------------------------ 

----- A propósito, o Senhor Presidente afirmou que vê com muita satisfação o 

envolvimento do Município de Moimenta da Beira no apoio a esta associação. ======= 

----- 3. PROJETO PLANALTO-FESTIVAL DE ARTES – O referido Vereador deu os 

parabéns à iniciativa e ao apoio da Câmara Municipal na realização do evento, cuja 

variedade na oferta de programação pode trazer projeção ao Município de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao assunto, o Senhor Presidente afirmou que o apoio e envolvimento 

da Câmara Municipal à 1ª. edição é aquele que se justifica, pretendendo-se abrir 



  Fl. 187 
____________ 

 

____________ 

2019.05.13 

L iv º .  158  
                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 

                                                                   

 

caminhos que possam ter sucesso no futuro e trazer notoriedade ao Município de 

Moimenta da Beira. ==================================================== 

----- 4. ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019 – No âmbito da época desportiva que acabou 

ontem, o referido Vereador congratulou-se com a manutenção do escalão sénior do 

Clube Desporto e Recreio na Divisão de Honra da AF de Viseu, reconhecendo o esforço 

e dedicação de todos os que contribuíram para alcançar este propósito. ---------------------- 

----- No que se refere a esta questão, o Senhor Presidente manifestou satisfação pelo 

facto do escalão sénior do CDR se ter mantido na Divisão de Honra, reconhecendo o 

mérito de todos quantos trabalharam para que isso fosse possível. ================ 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

115 – 020/010/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO 

GRAU DE OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO - ANO DE 

2018 - Comunicação de deliberação ====================================== 

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

15 de abril, último, exarada a folhas 137, ponto 81, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 18, datado de 02 do corrente mês, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 30 de abril, último, foi 

deliberado aprovar o Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Estatuto do 

Direito de Oposição referente ao ano de 2018, nos precisos termos apresentados e 

aprovados pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.03. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.03.03. SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL, ATENDIMENTO E ARQUIVO 

116 – 110/199/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA 

BEIRA - RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO RESPEITANTE AO ANO DE 2018 – 

Comunicação de deliberação =========================================== 

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

15 de abril, último, exarada a folhas 137 e 138, ponto 82, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 19, datado de 02 do corrente mês, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 20 do mesmo mês, foi 

deliberado aprovar o Relatório de Monitorização do Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas do Município de Moimenta da Beira, respeitante ao ano 

de 2018, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. --------- 

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

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

117 – 210/207/000 – COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO 2019 – Pedido de subsídio 

========== Oriundo da Comissão de Festas referenciada em epígrafe, presente à 
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reunião um ofício, datado de 2 do corrente mês, solicitando um subsídio para fazer face 

às despesas a realizar com estas festividades. ------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 55.000,00 (cinquenta e cinco 

mil euros), na respetiva rubrica orçamental. ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que é necessário manter o nível e a dignidade das 

Festas de S. João de Moimenta da Beira, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 

uma comparticipação financeira no montante de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), que 

deve ser paga à entidade Surpresa Confiante – Associação, NIF 513948880, legalmente 

constituída para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, admitir poder vir a ser atribuído à 

referida Comissão de Festas um reforço de € 5.000,00 (cinco mil euros), caso se venha 

a confirmar essa necessidade. =========================================== 

118 – 210/999/000 – TERRAPROJECTOS, CONSULTORIA, MARKETING E DESIGN 

AGROALIMENTAR – Estudo Prévio de Viabilidade Técnica e Económica - 

Transformação de Maçã ===============================================  

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

proposta de colaboração profissional, em regime de consultadoria, para elaboração do 

Estudo Prévio de Viabilidade Técnica e Económica – Transformação de Maçã, que nesta 

ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, cujo valor é 

de € 19.900,00 (dezanove mil e novecentos euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal 
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em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 24.477,00 (vinte e quatro mil 

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

----- A propósito, o Senhor Presidente afirmou que, ao longo dos últimos anos, os 

produtores da maçã não criaram as condições para que este estudo tivesse sido feito, 

razão pela qual entende que não se deve atrasar mais este processo e, por isso, é de 

opinião que deve ser a Câmara Municipal a assumir os encargos, apesar de reconhecer 

que esta decisão comporta alguns riscos, uma vez que, no limite, poderá ser uma 

empresa ou um conjunto de empresas privadas a vir a beneficiar das conclusões a que o 

estudo possa chegar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da discussão sobre este assunto, os Vereadores, JOÃO BENEDITO DE 

DEUS XAVIER, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO e CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, afirmaram que vêm com agrado esta iniciativa, que 

consiste em mobilizar recursos para criação de riqueza no concelho e combate ao 

desemprego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

elaboração do referido estudo prévio, autorizando o pagamento do montante de € 

24.477,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete euros). ================ 

119 – 230/262/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Aprovação da Prestação de 

Contas respeitantes ao ano de 2018 ====================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

15 de abril, último, exarada a folhas 139 a 146, ponto 085, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 21, datado de 2 do corrente mês, 

acompanhado da minuta da ata – parte respetiva -, informando que foi deliberado 

aprovar a Prestação de Contas respeitante ao ano de 2018, nos precisos termos 

apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 

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

120 – 210/202/000 – FONSECA, PAIVA, CARVALHO & ASSOCIADO – AUDITOR 

EXTERNO – Situação económica e financeira do Município - Relatório do 2.º 

semestre de 2018 - Comunicação de deliberação =========================== 

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

29 de outubro de 2018, exarada a folhas 168, ponto 105, livro de atas 157, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 20, datado de 2 do corrente mês, 

informando que, na sessão ordinária, realizada no dia 30 do mês de abril, último, 

considerou apreciado o respetivo relatório. ------------------------------------------------------------- 

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

02.04.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

121 – 130/151/000 – FREGUESIA DE VILA DA RUA – Pedido de utilização de 

instalações do edifício da antiga escola =================================== 

========== Oriundo da Autarquia em epígrafe, presente à reunião o ofício nº 3/2019, 

datado de 31 de janeiro, último, solicitando a utilização de uma das salas da antiga 
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escola primária para a prática desportiva, com aparelhos e sessões de exercícios de 

manutenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a outorga de um 

protocolo de cedência das instalações da Escola Primária de Vila da Rua com a JUNTA 

DE FREGUESIA DE VILA DA RUA, pelo período de quatro anos, renovável anualmente 

a partir deste período, a título gracioso, devendo ficar a cargo da referida autarquia os 

encargos inerentes à respetiva manutenção e utilização. ======================== 

02.04.04. TESOURARIA 

122 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 10, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 123.579,72 (cento e vinte e três mil, 

quinhentos e setenta e nove euros e setenta e dois cêntimos), assim discriminado: ------ 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €   16.104,56 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. € 107.475,16 

                                                                      TOTAL: ……€ 123.579,72 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

123 - 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 
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atas 155, a seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES 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: ======================================= 

----- MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES TEIXEIRA, para construção de um muro de 

vedação com 25m, que pretende levar a efeito na freguesia de Baldos, a que se refere o 

Proc.º 20.19; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ FILIPE GOMES DE CARVALHO, para ocupação da via pública com grua, em 

5m2, na Rua Latino Coelho, freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 

22.19; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL JOÃO DA SILVA RIBEIRO, para ocupação da via pública com materiais, 

em 20m2, na Rua da Neta, freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 23.19; -------------- 

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

124 – 360/338/49.17 – PROJETOS DE ESPECIALIDADES – Construção de um 

edifício destinado a habitação ========================================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS E 

SERVIÇOS URBANOS, onde foi decidido solicitar, ao Senhor HELDER BRUNO DOS 

SANTOS NEVES, os elementos em falta nos projetos de especialidades do processo 

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

Mata, na localidade de Sanfins, freguesia de Paçô, presente à reunião o referido 
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processo acompanhado dos elementos solicitados, em que, pelos motivos ali descritos 

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

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

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 85-OS/DOSU/2019, de 26 de abril, 

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

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

especialidades, e emitir a respetiva licença de construção. ======================= 

125 – 360/338/17.19 – PROJETO DE ARQUITETURA – Construção de uma moradia 

unifamiliar ========================================================== 

========== Oriundo do Senhor RUI DANIEL DA SILVA ALMEIDA, presente um projeto 

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

denominado Abrunhais, freguesia de Leomil. ---------------------------------------------------------- 

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

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 79-OS/DOSU/2019, de 04 de abril, 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que o edifício em 

questão se insere no disposto no n.º 1 do art.º 73.º do Regulamento do PDM e aprovar o 

projeto de arquitetura, devendo o requerente, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, 

garantir o acesso público à parcela assim como soluções autónomas para todas as 

infraestruturas básicas.================================================== 
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AUSÊNCIA DA REUNIÃO: ============================================== 

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

respeito diretamente ao Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na alínea a), do 

n.º 1, 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, assumindo a Presidência da reunião o 

Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ===== 

126 – 360/347/4.18 – LOTEAMENTOS URBANOS – Operação de loteamento ====== 

========== No seguimento do despacho, do Vereador Em Regime de Tempo Inteiro, 

Eng.º ANTÓNO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, onde decidiu solicitar os elementos 

considerados em falta para a aprovação da operação de loteamento que a Firma 

PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES DA BEIRA, LDA pretende levar a 

efeito no lugar denominado São Mamede, na freguesia de Moimenta da Beira, presente 

à reunião o referido processo acompanhado dos elementos solicitados, em que, pelos 

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

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

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 93-OS/DOSU/2019, de 02 do corrente 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

infraestruturas e emitir o alvará de loteamento, devendo a requerente apresentar 
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garantia bancária no valor de € 29.629,89 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e nove 

euros e oitenta e nove cêntimos). ------------------------------------------------------------------------- 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Presidente da Câmara, regressou à 

reunião, retomando a Presidência da mesma. ================================ 

02.06. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

02.06.06. Gabinete de Ação Social e Educação 

127 – 370/356/000 – HABITAÇÃO SOCIAL – GRELHA DE AVALIAÇÃO - Atribuição 

das habitações ====================================================== 

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

reunião a Informação n.º 04.AM/DISC/2019, datada de 02 do corrente mês, que nesta 

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

que, após publicação da Lei nº. 32/2016, de 24 de agosto, há necessidade de se 

proceder à alteração do Regulamento de Utilização das Habitações Sociais em vigor 

nesta Câmara Municipal, publicado no Diário da República, datado de 27 de julho de 

2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Nesta conformidade, enquanto não se procede à referida alteração do regulamento, 

e considerando que nos serviços têm dado entrada vários requerimentos a solicitar a 

disponibilização de habitação social, que à luz da Lei nº. 32/2016 podem ser  

considerados prioritários, deixam à consideração superior a decisão de aprovação da 

grelha de avaliação que acompanha a informação técnica, com vista a que seja possível 
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a análise e priorização na atribuição de habitação social dos  ditos requerimentos, de 

acordo com as normas legais em vigor. ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a grelha de avaliação, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

128 – 720/733/000 – PROGRAMA CLDS 4G – CONTRATO LOCAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4G – Indicação de Coordenador Técnico ========= 

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

15 de abril último, exarada a folhas 161, ponto 102, deste livro de atas, em que foi 

deliberado designar como Entidade Coordenadora Local a Associação de Promoção 

Social de Alvite – Gente da Nave, presente à reunião a informação da Vereadora, em 

Regime de Permanência, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, datada de 26 de abril, 

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

integrante, propondo a indicação de uma Coordenadora Técnica para o Programa 

CLDS-4G, em Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a indicação de 

ARLINDA MANUELA MORAIS DE ALMEIDA como coordenadora técnica do programa 

CLDS 4G em Moimenta da Beira. ========================================= 

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 
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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 

10H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


