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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE UM DE AGOSTO DO ANO 

DE DOIS MIL E QUINZE ================================================ 

ATA N.º 17/15 

========== Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, nesta 

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

Câmara Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico 

Superior (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, 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 reunião, realizada 

no dia 1 de junho, último, exarada a folhas 174, ponto 136, do livro de atas 150, 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. ----------------------- 

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

aberta a reunião, quando eram 09H35. ===================================== 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

01.05.  GABINETE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
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001 - 380/374/000 – QUEIXAS E DENÚNCIAS – INCUMPRIMENTO DA LEI DO RUÍDO 

E DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ================================= 

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

22 de abril de 2014, exarada a folhas 114 e 115, ponto 090, do livro de atas 148, em que 

foi deliberado notificar os proprietários do “Bar JC”, da intenção desta Câmara Municipal 

reduzir o horário de funcionamento daquele estabelecimento comercial, até às 24 horas, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 1 e 2, do artigo 8.º, do Regulamento do 

Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de Moimenta da Beira, 

devendo o Gabinete Jurídico acionar todos os procedimentos legais tendentes à 

formalização desta decisão, aqui se incluindo a garantia da audiência prévia do 

interessado, nos termos legais, presente novamente à reunião o processo acompanhado 

de uma nova reclamação, registada nos serviços sob o número 4587, em 12 do corrente 

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

integrante, dando conta da continuidade das atividades ruidosas, por parte do referido 

estabelecimento, que provocam vandalismo ambiental, pelo que solicita uma vez mais a 

intervenção desta Câmara Municipal no sentido de ser restabelecida a ordem e 

devolvida a segurança e tranquilidade aos cidadãos residentes naquela área. ------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, solicitar 

ao Gabinete Jurídico a emissão de competente parecer sobre qual o enquadramento e 

respetivos instrumentos legais conducentes à redução do horário de funcionamento 

deste estabelecimento comercial, procedendo-se, em simultâneo, à audiência do 
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interessado nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ================ 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

002 – 120/131/005 – RENOVAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO CARGO DE 

COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL========================== 

=========== Presente à reunião o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado 

de 7 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, no qual nomeia o Senhor JOSÉ ALBERTO LOPES REQUEIJO, 

para as funções de Coordenador Municipal de Proteção Civil, com efeitos a partir de 1 

de setembro de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

003 – 160/187/000 – ÁGUAS DO NORTE, S. A. ============================== 

========== Presente à reunião o ofício da empresa Águas do Norte S. A., com 

referência CE-0697/2015, datado de 30 de julho, último, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a remeter a proposta de 

regulamento de funcionamento do seu conselho consultivo para emissão de parecer dos 

municípios utilizadores do sistema, no prazo de 30 dias. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, emitir 

parecer favorável relativamente à proposta do referido regulamento de funcionamento do 
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conselho consultivo. =================================================== 

004 – 160/187/000 – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE PENAFIEL ======= 

========== Presente à reunião o ofício do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, 

com referência 004393247, datado de 30 de julho, último, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a remeter a sentença 

referente ao processo 1747/15.2BEPNF, em que o Município de Amarante e outros 

vieram interpor uma Providência Cautelar de Suspensão de Eficácia de Ato 

Administrativo contra o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e da Energia 

e contra a Senhora Ministra das Finanças. ------------------------------------------------------------- 

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

constituir bastante procurador, o Dr. António Pinto Carreira, para, no âmbito da CIM 

Douro, e em representação desta Câmara Municipal, poder confessar, desistir e 

transigir, no processo cautelar nº. 1747/15.2BEPNF, que corre termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Penafiel, Unidade Orgânica 1, tendo assim acesso a toda a 

informação posterior sobre este processo judicial. ============================= 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

005 – 130/151/100 – AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS – Operação de Loteamento 

no Lugar de “Fragas da Forca", sito no Bairro dos Sinos – Contrato-promessa de 

alienação de lotes ==================================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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18 de maio, último, exarada a folhas 160 e 161, ponto 126, do livro de atas 150, em que 

foi deliberado aprovar a minuta de celebração do referido contrato-promessa de 

alienação de lotes, bem como autorizar o Senhor Presidente a proceder à outorga do 

contrato e a dar-lhe cumprimento, presente à reunião o respetivo contrato promessa, 

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

acompanhado dos respetivos antecedentes. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 

o respetivo contrato-promessa e autorizar o Senhor Presidente a proceder à outorga do 

mesmo e a iniciar diligências conducentes ao seu cumprimento. -------------------------------- 

---- Relativamente a este assunto os Vereadores da coligação PSD/CDS-PP, 

manifestaram apreço que este assunto esteja a ser resolvido em consonância com os 

anseios manifestados pela população residente naquele local. ==================== 

006 – 130/151/200 – CENTRO DE BEM ESTAR E REPOUSO DA PARÓQUIA DE 

SEVER – Pedido de utilização das instalações da Escola E.B. 1 da Freguesia de 

Sever ============================================================== 

========== Oriundo da instituição referida em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

com o n.º 418, datado de 15 de maio, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, solicitando a utilização gratuita das 

instalações da Escola E.B. 1 da Freguesia de Sever, a fim de desenvolver todas as 

atividades de tempos livres, destinadas às crianças desta instituição, uma vez que as 

salas que inicialmente estavam afetas a estas, foram reservadas ao serviço prestado 
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aos idosos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, mostrar 

disponibilidade para a cedência solicitada. No entanto, mais foi deliberado, sugerir 

àquele Centro no sentido de que possam ser utilizadas as instalações do Centro Social 

de Server, por se entender que estas serão mais vocacionadas para o efeito pretendido. 

TESOURARIA 

007 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 20, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 1.106.594,75 (um 

milhão, cento e seis mil, quinhentos e noventa e quatro euros e setenta e cinco 

cêntimos), assim discriminado: ---------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. € 1.044.505,99 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. € ___62.088,76 

   TOTAL: ………………………..€  1.106.594,75 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

008 - 310/302/181 - 310/302/182 - REFORÇO DO TECIDO EMPRESARIAL DE 

MOIMENTA DA BEIRA - Reprogramação Temporal - Aprovação ================ 

===== Oriundo da COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 



 Fl.7 
____________ 

 

____________ 

2015.08.21 
 

L iv º .  151  
                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 

                                                                   

 

REGIONAL DO NORTE, presente à reunião um e-mail, datado de 7 do corrente mês, 

com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----“ No seguimento da proposta apresentada, informa-se V. Exa. De que a Comissão Diretiva do ON.2, 

na sua reunião de 30/07/2015, deliberou aprovar a reprogramação temporal da(s) candidatura(s) 

identificada(s) em epígrafe. Remete-se em anexo a Ficha de Análise bem como a respetiva deliberação 

de aprovação.”, a qual refere a aprovação da data de fim da operação “Reforço do Tecido Empresarial 

de Moimenta da Beira” para 31/08/2015.” -------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o senhor Presidente da Câmara informou que o atraso na execução 

destas obras se mantém, e até se agravou, apesar de todos os esforços realizados, 

junto das empresas adjudicatárias, para a respetiva recuperação. Depois de demonstrar 

a sua grande preocupação, referiu que ambas as empresas têm bem consciência das 

consequências, para todas as partes, do incumprimento dos prazos contratados, 

reafirmando que a Câmara tudo fará no sentido de melhorar a situação descrita. ---------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento das informações prestadas e 

deliberou, por unanimidade, reiterar o pedido de reprogramação até dia 30 de Setembro, 

nos termos e pelas razões já aduzidas, por as mesmas manterem atualidade. ======== 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

009 - 610/601/001 - MINIMIZAÇÃO DE RISCOS - DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS - Auto de Medição de Trabalhos n.º 1 - Correção ================== 

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

10 de julho do corrente ano, exarada a folhas 218 e 219, ponto 177, do livro de atas 150, 

em que foi deliberado aprovar o Auto de Medição de Trabalhos n.º 01, datado de 26 de 
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junho, último, no montante total de 347.258,36 (trezentos e quarenta e sete mil, 

duzentos e cinquenta e oito euros e trinta e seis cêntimos), presente à reunião a 

informação n.º 30-ECS/DPOUA/2015, do Técnico Superior, EDUARDO CARVALHO 

SEIXAS, datada de 17 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------ 

----- “A empreitada denominada de “MINIMIZAÇÃO DE RISCOS – DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS” foi adjudicada à empresa FLOPONOR – Florestas e Obras Públicas do Norte, S.A., em 

11/08/2014, e consignada em 21/04/2015. ------------------------------------------------------------------- 

----- No passado dia 26/06/2015, foi elaborado o auto de medição dos trabalhos entretanto efetuados, 

neste caso, o auto de medição n.º 1, com um valor total de 327.602,23€, acrescido do valor do IVA à 

taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O mesmo auto de medição foi apresentado à Câmara Municipal de Moimenta da Beira, em sua 

reunião ordinária de 10/07/2015, e, consequentemente, aprovado por essa autarquia. ------------------- 

----- Posteriormente, foi detetado que, por lapso, a 1.ª página da relação/medição dos trabalhos 

efetuados que acompanhou o auto de medição, não era a que deveria constar no processo. ------------- 

----- Na realidade, alguns dos itens do capítulo “Controle de Vegetação Espontânea na Faixa de Gestão 

de Combustível da Rede Primária”, constam com as quantidades executadas incorretas. ----------------- 

----- Atenda-se que, o montante global do auto, (neste caso, os 327.602,23€), estará correto, sendo 

que, apenas acompanhou o auto, uma folha que não seria a que deveria constar na versão final do 

mesmo auto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, serve a presente informação para informar e assumir que a 1.ª página da relação/medição 

dos trabalhos efetuados, (constante do auto n.º 1), que foi apresentada à Câmara Municipal, não será a 

correta, mas sim a que surge agora apresentada junto com a presente informação. ---------------------- 

----- Solicita-se pois à Câmara Municipal que aceite a substituição dessa 1.ª página da relação/medição 

dos trabalhos efetuados, do auto n.º 1, sendo certo que o montante global do auto, (neste caso, os 

327.602,23€), não será objeto de qualquer alteração. ------------------------------------------------------- 
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----- Atenda-se que, a substituição da folha em causa não terá quaisquer outra implicação 

administrativa e/ou financeira, já que, o auto de medição ainda não foi objeto de pagamento, nem de 

pedido de comparticipação ao IFAP.” -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a correção sugerida. = 

010 - 610/601/001 - MINIMIZAÇÃO DE RISCOS - DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS - Auto de Medição de Trabalhos n.º 2 - Aprovação ================ 

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

11 de agosto de 2014, exarada a folhas 249, ponto 197, do livro de atas 148, em que foi 

deliberado adjudicar a empreitada referida em epígrafe à empresa FLOPONOR – 

FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE, S.A., presente à reunião, para 

aprovação, o Auto de Medição de Trabalhos n.º 02, datado de 14 do corrente mês, no 

montante total de 111.849,77 (cento e onze mil, oitocentos e quarenta e nove euros e 

setenta e sete cêntimos), que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica 

a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

medição de trabalhos. ================================================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

011 - 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 de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLE DEFERIDO”, “PROJETO DE 



 Fl.10 
____________ 

 

____________ 

2015.08.21 
 

L iv º .  151  
                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 

                                                                   

 

ESPECIALIDADES DEFERIDO”, “TELAS FINAIS DEFERIDAS” 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. --------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDO: ====================================== 

----- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE ALVITE, para construção 

de um muro de vedação com 20m, que pretende levar a efeito na Rua do Santo, 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 49.15. ------------------------------------------------- 

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

----- RUI MIGUEL BASTOS OLIVEIRA DAVID, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Cerca, Freguesia de Vilar, a 

que se refere o Proc.º 25.15. ------------------------------------------------------------------------------- 

TELAS FINAIS DEFERIDAS: ============================================ 

----- JOSÉ ALVARO SOUSA PINTO, telas finais de uma moradia unifamiliar, sita nno 

lugar denominado Entre Águas ou Beiúca, na localidade de Prados de Baixo, Freguesia 

de Rua, a que se refere o Proc.º 54.96. ----------------------------------------------------------------- 

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

012 - 360/344/5.14 – OBRAS PARTICULARES – Constituição de propriedade 

horizontal =========================================================== 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDA, presente 

à reunião um pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal, 
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de um edifício sito no lugar denominado Poço Novo, Lote 13, do loteamento a que se 

refere o alvará n.º 01/2009, nesta vila 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 43-

OS/DPOUA/15, de 17 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no artº. 

1421.º do Código Civil e, consequentemente, emitir a certidão em conformidade. ====== 

013 - 360/347/3.06 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento – 

Alteração ao projeto inicial ============================================= 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido proceder à audiência da JUNTA 

DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA, relativamente à alteração à operação de 

loteamento que pretende levar a efeito no lugar denominado Bairro dos Sinos, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, presente à reunião o referido processo, acompanhado de novos 

elementos, 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 67-

LS/DPOUA/15, de 13 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 

o presente projeto de loteamento, autorizando que as cedências de todas as áreas a 

serem afetadas ao domínio público, o sejam feitas, apenas, aquando da 2ª. fase desta 

operação de  loteamento. =============================================== 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

014 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2015/2016 =========================================================== 

========== Oriunda da UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 11.RIC/UODSCE/2015, 

datada de 06 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da listagem dos alunos, instruída de 

acordo com o artigo 4º., do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 02 de março, referentes aos 

auxílios económicos para o ano letivo 2015/2016, cujo encargo a assumir, no período de 

setembro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 14.338,68 (catorze mil, 

trezentos e trinta e oito euros e sessenta e oito cêntimos), sendo o encargo relativo ao 

fornecimento de “refeições” de € 9.925,08 (nove mil, novecentos e vinte e cinco euros e 

oito cêntimos), e “material escolar” de € 4.413,68 (quatro mil, quatrocentos e treze euros 

e sessenta e oito cêntimos), acompanhada da respetiva informação da SECÇÃO DE 

CONTABILIDADE, referente à assunção dos inerentes encargos. ------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida listagem e 

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

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

015 - 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2015/2016 =========================================================== 

========== Oriunda da UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 12.RIC/UODSCE/2015, 

datada de 11 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da listagem dos alunos residentes fora 

do Concelho, que solicitaram auxílios económicos para o ano letivo 2015/2016, cujo 

encargo a assumir, no período de setembro a dezembro do corrente ano, é no montante 

de € 271,92 (duzentos e setenta e um euros e noventa e dois cêntimos), sendo o 

encargo relativo ao fornecimento de “refeições” de € 192,72 (cento e noventa e dois 

euros e setenta e dois cêntimos), e “material escolar” de € 79,20 (setenta e nove euros e 

vinte cêntimos), acompanhada da respetiva informação da SECÇÃO DE 

CONTABILIDADE, referente à assunção dos inerentes encargos. ------------------------------- 

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

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

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

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

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

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

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

11H50. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


