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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRÊS DE NOVEM BRO DO ANO DE 

DOIS MIL E CATORZE ================================================= 

ATA N.º 22/14 

========== Aos três dias do mês de novembro 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, 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 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. ===================================== 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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----- 1. DESLOCAÇÃO OFICIAL AO BRASIL  – O Senhor Presidente informou a Câmara 

Municipal que iria estar ausente no período compreendido entre o dia 8 e o dia 14 do 

corrente mês, no Brasil, mais concretamente no Rio de Janeiro e no Recife, integrado 

numa missão da Associação de Desenvolvimento Local Beira Douro – Associação de 

Desenvolvimento do Vale do Douro, com o objetivo de captação de investimento e 

promoção naquele território dos nossos melhores produtos e abrir caminho à entrada de 

potenciais investidores, em áreas de grande interesse, no Município de Moimenta da 

Beira. ============================================================== 

----- 2. SERVIÇO DE URGÊNCIA BÁSICA  – A propósito do 5.º aniversário do SUB – 

Serviço de Urgência Básica de Moimenta da Beira, que hoje se comemora, o Senhor 

Presidente afirmou o seu grande apreço pelo enorme empenho e determinação dos 

profissionais de saúde, que diariamente garantem uma boa prestação de serviços aos 

utentes de Moimenta da Beira e de toda esta região, constatando-se que o número de 

utilizadores do SUB é cada vez maior e que a sua área de intervenção está hoje muito 

para além daquela que inicialmente estava prevista, dada a excelente localização 

geoestratégica do SUB de Moimenta da Beira e a boa qualidade dos serviços ali 

prestados. Mais afirmou lamentar a incapacidade demonstrada pela empresa contratada 

para dar uma resposta adequada às necessidades de cobertura por profissionais 

médicos, a que acresce o facto de, durante demasiado tempo, o ACES do Douro Sul ter 

estado sem diretor executivo, que contribuíram para a degradação das condições de 

funcionamento dos cuidados de saúde, cujas consequências negativas apenas com a 
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grande determinação e empenho dos já aludidos profissionais foi possível minorar. ==== 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  

074 – 020/001/000 – REINTEGRAÇÃO NAS FUNÇÕES DE VER EADOR =========== 

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

dia 25 de agosto, último, exarada a folhas 259, ponto 204, deste livro de atas, em que foi 

deliberado autorizar a suspensão do mandato do Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, presente à reunião um pedido do referido autarca, remetido 

por e-mail, registado em 29 de outubro, último, sob o nº. 6081,do seguinte teor: ------------ 

----- “Tendo em consideração que no final do mês de agosto solicitei a suspensão do mandato como 

Vereador, para o qual foi eleito nas eleições autárquicas de 2013,e que agora termina o período de dois 

meses solicitado naquela missiva, venho por este meio solicitar a minha reintegração nas funções que 

ao tempo suspendi. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na certeza de que a solicitação merecerá a maio atenção do Sr. Presidente e dos serviços de apoio 

às reuniões de Câmara, despeço-me.” ------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao assunto, o Senhor Presidente exarou no mesmo dia e no dito “e-

mail”, o seguinte Despacho: “1. Notifique-se o Senhor Vereador; 2. À reunião de 

Câmara.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento e autorizou o pedido de reintegração 

do Senhor CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, nas funções de Vereador. 

----- A propósito, o Vereador da Coligação PSD.PPD/CDS.PP, LUÍS CARLOS PEREIRA 

DA SILVA, proferiu uma nota de apreço e registo pela forma empenhada, responsável e 
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participativa como o Vereador PEDRO CLÁUDIO PEREIRA MARTINS exerceu as suas 

funções na ausência do Vereador CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

posição que foi também acompanhada pelo Senhor Presidente da Câmara e por todos 

os Vereadores da bancada do PARTIDO SOCIALISTA. =========================    

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

075 – 110/192/000 – PROJETO DE REGULAMENTO DE COMÉR CIO NÃO 

SEDENTÁRIO DE MOIMENTA DA BEIRA ================================== 

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

dia 27 de outubro, último, exarada a folhas 57, ponto 046, deste livro de atas, presente à 

reunião o projeto de regulamento identificado em epígrafe, para análise e eventual 

submissão à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da alínea g), do n.º 1, do 

artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------- 

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

----- 1. Acolher as seguintes sugestões apresentadas pela DECO, através do Gabinete 

de Apoio ao Consumidor da Delegação Regional do Norte, relativamente ao aludido 

projeto de regulamento, designadamente: -------------------------------------------------------------- 

----- a) No artigo 6.º deverá ser acrescentada uma alínea c) ao n.º 1, do seguinte teor: 

“Título legitimador do direito de ocupação/licença de venda.”; ------------------------------------

----- b) Na alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º, dever-se-á fazer remissão para o n.º 6, do 
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artigo 18.º, e não para o n.º 1; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- c) No n.º 3, do artigo 29.º, deverá constar também a expressão “feira” e não 

somente mercado; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Por último, no artigo 52.º, deverá estabelecer-se que a extinção da feira ou 

mercado implica a devolução aos feirantes dos montantes de taxas pagas 

correspondentes ao período de tempo que não poderão usufruir da realização das 

mesmas, à semelhança do que ocorre no n.º 3, do artigo 29.º; ----------------------------------- 

----- 2. Não acolher, por não se justificarem, as outras sugestões apresentadas; ------------ 

----- 3. Submeter o supra mencionado projeto de regulamento à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ============================================= 

076 – 120/136/000 – ACORDO COLETIVO DE ENTIDADE EMP REGADORA PÚBLICA 

– Horário de Trabalho  ================================================= 

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

dia 24 de março do corrente ano, exarada a folhas 79, ponto 062, do livro de atas 148, 

onde foi deliberado que os serviços municipais mantivessem o regime das trinta e cinco 

horas semanais e sete diárias, enquanto se aguarda desenvolvimentos que ajudem a 

clarificar o clima de indefinição e incerteza sobre esta matéria, presente à reunião uma 

deliberação do Conselho Diretivo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES, datada de 13 de outubro, último, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, no âmbito dos acordos 
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coletivos de entidade empregadora pública (ACEEP) e da diminuição da duração 

máxima da jornada de trabalho. --------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente fez um breve enquadramento desta matéria, 

recordando que ainda não são conhecidas as condições e os critérios do Governo sobre 

a admissibilidade dos ACEEP, resultando claro que, não obstante o parecer do 

Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República já ter dirimido a questão 

relativa à obrigatoriedade de intervenção do governo neste processo, mantém-se o 

quadro de insegurança e incerteza que nortearam a decisão tomada pelo órgão 

executivo, na reunião ordinária supra mencionada, sendo de parecer que, neste 

contexto, deve também a dita deliberação ser mantida até à clarificação definitiva das 

dúvidas levantadas, de forma a conferir estabilidade a este assunto. ---------------------------

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

afirmou que acompanha a posição do Senhor Presidente, pelo que apenas vai tomar 

conhecimento do parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses. ------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em conta o clima de incerteza e de dúvida relativamente à 

posição do Governo sobre o conteúdo do ACEEP depositados na DGAEP, 

designadamente quanto ao sentido e alcance das condições e critérios para a sua 

admissibilidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, manter o regime das trinta e 

cinco horas semanais, enquanto aguarda desenvolvimentos sobre esta matéria. ====== 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.04. TESOURARIA 
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077 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 24, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 172.207,10 (cento e 

setenta e dois mil, duzentos e sete euros e dez cêntimos), assim discriminado: -------------  

                            a) Dotações Orçamentais ………………..  €   59.654,68 

                            b) Dotações não Orçamentais …………..  € 112.552,42 

                     TOTAL: ……………………………….…...... € 172.207,10        

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

078 - 310/302/442 - CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Novo layout da loja interativa - Aprovação  ========================= 

========== Oriunda dos Técnicos Superiores, OLGA MARINA DA FONSECA 

SANTOS e JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, presente à reunião a informação, 

com a referência os/23-DPOUA/2014, datada de 28 de outubro último, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Na sequência da extinção da região de Turismo do Douro e a consequente passagem do nosso 

município para a região de Turismo Porto e Norte, fomos contactados por esta entidade no sentido de 

aderirmos às lojas interativas por eles desenvolvidas. ------------------------------------------------------ -

---- O município de Moimenta da Beira aderiu aos CIT - Centros de Informação Turística, na altura 

desenvolvidos pelo Turismo Douro, efetuando uma candidatura para a execução da obra, candidatura 
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essa que foi aprovada e financiada pelo Programa Operacional Regional do Norte para “Qualificação do 

Posto de Turismo de Moimenta da Beira”, a localizar num edifício da propriedade da Câmara Municipal, 

sito no Terreiro da Freiras, em Moimenta da Beira. Este espaço foi denominado de “ CIT- Centro de 

informação Turística” e as obras iniciaram-se nesse sentido. Com as novas orientações do Turismo 

Porto e Norte, ao qual este município passou a pertencer, o layout deste tipo de loja foi alterado, 

transformando-se agora em Loja Interativa, obrigando a adaptações em obra. --------------------------- 

----- A candidatura inicial tinha o valor de obra de (173.623,07€ - cento e setenta e três mil, seiscentos 

e vinte e três euros e sete cêntimos, incluindo IVA) e como a adjudicação da obra foi efetuada por um 

valor inferior, (133.407,14€ s/ IVA), foi-nos permitida uma reprogramação financeira da candidatura 

até ao valor inicial da candidatura para que possamos adaptar o espaço à nova imagem de Loja 

Interativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O interior da Loja Interativa é constituída por móveis de atendimento e de exposição, onde se 

inserem os equipamentos informáticos e interativos, videowall com ecrã de 60” localizado numa 

pequena zona de estar onde poderão ser visualizados videos e multimédia com tecnologia 

tridimensional, pórticos onde estão identificados os temas relevantes para o Turismo Porto e Norte 

(turismo de negócios, city & short breaks, gastronomia, turismo de natureza, turismo religioso, touring 

cultural e paisagístico, e saúde e bem estar). ----------------------------------------------------------------- 

----- No exterior do edifício é localizado um totem em estrutura metálica com face frontal e traseira em 

vidro, que consiste numa promotora virtual, com câmara virtual incluída e monitor touch-screen de 47”. 

----- Em anexo a esta informação juntam-se os elementos desenhados e escritos da solução do novo 

layout para aprovação, produzidos pelo Sr. Arqto. Figueirinhas, responsável pela imagem geral da Loja 

Interativa desenvolvida pelo Turismo de PortoeNorte. Como exemplo da imagem da loja, anexamos 

fotos da Loja Interativa de Penafiel e o manual de design gráfico definido para as referidas lojas.” ------ 

DELIBERAÇÃO : Considerando a necessidade de alcançar uma completa integração na 

rede do TURISMO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, que permita que o Município de 

Moimenta da Beira esteja ao mesmo nível de acesso e informação dos conteúdos, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o novo “layout” de adaptação do Centro de 

Informação Turística em Loja Interativa, nos termos apresentados na informação 

técnica. ============================================================= 

“OBRAS PARTICULARES”  

079 – 360/336/1.14 – OBRAS PARTICULARES – Comunicaç ão Prévia – Construção 

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

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

reunião realizada em 08 de setembro, último, exarada a folhas 09, ponto 08, deste livro 

de atas, em que, relativamente ao pedido de comunicação prévia para construção de 

uma habitação, que o Senhor JOAQUIM FRANCISCO MONTEIRO OLIVEIRA pretende 

levar a efeito no lugar denominado de Lagarteira, lote n.º 18, do loteamento a que se 

refere o alvará n.º 8/91, Freguesia de Moimenta da Beira, foi deliberado dar provimento 

ao recurso e aprovar a respetiva comunicação prévia, na condição de, antes da emissão 

do respetivo comprovativo de admissão de comunicação prévia, ser entregue nesta 

Câmara Municipal, uma planta, acompanhada de uma declaração através da qual o 

requerente se comprometa a ceder definitivamente ao domínio público todo o terreno, 

que podendo ter feito parte do seu lote, se situa no perímetro exterior ao mesmo, de 

acordo com a planta nº. 3, novamente presente à reunião o referido processo 

acompanhado pelos elementos solicitados, em que, pelos motivos ali descritos, se 

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 
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OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 26-OS 

/DPOUA/14, de 21 de outubro, último, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e anexar os elementos 

ao processo. ========================================================= 

080 – 360/338/236.00 – OBRAS PARTICULARES – Projeto s de especialidades –  

Alteração e ampliação de um armazém – Reaprovação  ======================= 

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

reunião realizada em 14 de julho, último, exarada a folhas 230, ponto 181, do livro de 

atas 148, em que, relativamente ao pedido de reaprovação do projeto de arquitetura 

para alteração e ampliação de um armazém sito no lugar denominado Vale das 

Marianas, Freguesia de Arcozelos, pertencente ao Senhor CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS NASCIMENTO, foi deliberado reaprovar o respetivo projeto de arquitetura, 

presente à reunião o referido processo acompanhado do pedido de reaprovação dos 

projetos de especialidades, em que, pelos motivos ali descritos, se 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 261-

SV/DPOUA/14, de 23 de outubro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar os projetos de 
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especialidades e emitir a respetiva licença de construção. ======================= 

081 – 360/338/81.14 – OBRAS PARTICULARES – Instalaç ão de armazenagem de 

gases de petróleo liquefeitos com capacidade útil 2 ,40m3 ==================== 

========== Oriundo da Firma DOURO GÁS PROPANO – COMPANHIA 

COMERCIALIZADORA DE PROPANO, S.A., presente à reunião para tomada de 

conhecimento um processo respeitante à montagem de uma instalação de 

armazenagem de GPL, para consumo próprio, constituída por um equipamento sob 

pressão com a capacidade útil de 2,40 m3 e respetivo ramal de distribuição, num prédio 

sito no lugar denominado Nozedo ou Alto do Facho, Freguesia de Leomil. ------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 257-

SV/DPOUA/10, de 21 de outubro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

082 - 360/344/148.99 – OBRAS PARTICULARES – Constit uição de propriedade 

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

========== Oriundo do Senhor LUÍS RIBEIRO DA SILVA, presente à reunião um 

pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal, de um edifício 

sito no lugar denominado Campo ou Sarzeda, Lote n.º 2, do loteamento a que se refere 

o alvará 1/75, nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 
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OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 264-

SV/DPOUA/14, de 27 de outubro, último, 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 artigo 

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

083 - 360/344/112.09 – OBRAS PARTICULARES – Constit uição de propriedade 

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

========== Oriundo do Senhor RAUL MANUEL DA CUNHA MOURA, presente à 

reunião um pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal, de 

um edifício sito no Largo General Humberto Delgado, 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 265-

SV/DPOUA/14, de 27 de outubro, último, 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 artigo 

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

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 
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084 - 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2014/2015 =========================================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 19-RIC/UODSCE/2014, 

datada de 14 de outubro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada de um pedido de um aluno residente no 

Concelho, que solicita atribuição de auxílios económicos para o ano letivo 2014/2015, 

cujo encargo a assumir, no período de novembro a dezembro do corrente ano, é no 

montante de € 83,40 (oitenta e três euros e quarenta cêntimos), sendo o encargo relativo 

ao fornecimento de “refeições” de € 43,80 (quarenta e três euros e oitenta cêntimos), e 

“material escolar” de € 39,60 (trinta e nove euros e sessenta cêntimos). ----------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “O respetivo encargo com as refeições tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 

0102/020105, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, 

Código 03 e nº. 31/2014, com a dotação de € 15.573,68 (quinze mil, quinhentos e setenta e três euros 

e sessenta e oito cêntimo), os encargos com os materiais escolares tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 0102/040802, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades 

Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 05 e nº. 2013/A24, com a dotação de € 911,16 (novecentos e 

onze euros e dezasseis cêntimos).”----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao aluno em causa o escalão “A” de auxílios 

económicos, com efeitos a partir do mês de novembro. ========================= 

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

10H50. ============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


