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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE DE DEZEMBRO DO 

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

ATA N.º 26/15 

========== Aos vinte e nove dias do mês de dezembro 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, 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 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 no 1.º 

ponto do Período Antes da Ordem do Dia, da reunião ordinária, realizada no dia 11 do 

corrente mês, exarado a folhas 164, deste livro de atas, 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 09H30. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), do artº. 39º., da Lei nº. 

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

do Vereador, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ausente por razões profissionais. === 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, solicitou 

esclarecimentos sobre as seguintes questões: -------------------------------------------------------- 

----- 1. TURISMO: Perguntou se a Loja de Turismo estava já a funcionar e, em caso 

negativo, qual era a perspetiva temporal para a mesma entrar em funcionamento. ------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente informou que, neste momento, o Posto de 

Turismo se encontra a funcionar normalmente, garantindo toda a informação necessária 

e adequada. Relativamente à loja interativa, que irá funcionar no edifício sito no Terreiro 

das Freiras, nesta Vila, propriedade desta Câmara Municipal, relembrou que a extinção 

da Entidade Regional do Turismo do Douro levou à integração da referida loja no 

Turismo do Porto e Norte de Portugal, estando, para o efeito, a serem avaliados os 

custos inerentes à aquisição de plataformas informáticas destinadas a garantir o 

funcionamento em rede com todas as lojas interativas . -------------------------------------------- 

----- 2. ELEVAÇÃO DE MOIMENTA DA BEIRA A CIDADE: O referido vereador 

perguntou sobre os passos que já foram dados para a preparação deste processo e se 

os limites das freguesias poderiam estar em causa. ------------------------------------------------- 

----- Na resposta, o Senhor Presidente informou que estão a ser equacionadas todas as 

questões que possam ter relação com o processo, afirmando que não existe ainda uma 
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definição sobre a área de influência da futura cidade, e que não existe qualquer relação 

entre este processo e o que esteve na base da última reorganização territorial 

autárquica, processo que foi discutido e decidido em sede própria e no momento 

oportuno. Terminou afirmando que é expectável que o processo de elevação a cidade de 

Moimenta da Beira possa estar concluído durante o ano de 2016. ------------------------------

----- 3. ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS: O Senhor Vereador perguntou os motivos das 

seções de voto na Freguesia de Moimenta da Beira passarem a estar localizadas no 

Centro Escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou que a decisão tomada respeita o que 

sobre esta matéria está legalmente previsto, uma vez que o número de eleitores por 

cada seção de voto na Freguesia de Moimenta da Beira estaria já ultrapassado. Nesta 

conformidade, afigurou-se adequado escolher o Centro Escolar para acolher as referidas 

seções de voto, tendo em conta razões de operacionalidade e conforto para os 

munícipes, nomeadamente por ficar centralizado o local de voto e pela garantia de 

melhores condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou 

condicionada, no pleno respeito pelo cumprimento da lei. ======================= 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

135 – 110/992/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Regulamento da Comissão 
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Municipal de Proteção Civil de Moimenta da Beira – Aprovação - Comunicação de 

deliberação ========================================================= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício n.º 41, 

datado de 15 do corrente mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no 

dia 14 do mesmo mês, foi deliberado aprovar o projeto de Regulamento da Comissão 

Municipal de Proteção Civil de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------- 

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

proceder à publicitação da aprovação do referido regulamento, nos termos legais. ===== 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

136 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Programa de apoio à economia 

local – Apreciação do relatório de monitorização e acompanhamento do 3.º 

trimestre de 2015 - Comunicação de deliberação =========================== 

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

27 de novembro, último, exarada a folhas 154 e 155, ponto 118, deste livro de atas, em 

que foi deliberado aprovar o referido relatório, devendo o mesmo ser apresentado à 

Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos de cumprimento do artigo 12.º, da Lei 

nº. 43/2012, de 28 de agosto, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 

45, datado de 15 do corrente mês, informando que na sessão ordinária realizada no dia 

14 do mesmo mês foi dele tomado conhecimento. --------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

137 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Contratação de Empréstimo de 

curto prazo para o ano de 2016 – Aprovação - Comunicação de deliberação ====== 

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

30 de outubro do corrente ano, exarada a folhas 109 e 110, ponto 096, deste livro de 

atas, em que foi deliberado aprovar uma proposta de contratação de um novo 

empréstimo a curto prazo, para o ano de 2016, até ao montante de € 500.000,00 

(quinhentos mil euros), presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 43, 

datado de 15 do corrente mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no 

dia 14 do mesmo mês, foi deliberado aprovar a contratação do referido empréstimo de 

curto prazo, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ----- 

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

138 – 210/218/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Programa de apoio à economia 

local – Despesas de caráter anual e plurianual – Comunicação de deliberação ==== 

========== Presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 40, datado de 15 

do corrente mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no dia 14 do 

mesmo mês, foi deliberado aprovar o pedido de autorização prévia e genérica para a 

realização de despesas de caráter anual e plurianual. ---------------------------------------------- 

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

139 – 210/999/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Lei dos compromissos e 
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pagamentos em atraso – Autorização prévia e genérica para compromissos 

plurianuais – Comunicação de deliberação ================================ 

========== Presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 39, datado de 15 

do corrente mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no dia 14 do 

mesmo mês, foi deliberado aprovar o referido pedido de autorização prévia e genérica 

para compromissos plurianuais. --------------------------------------------------------------------------- 

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

140 – 230/260/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PROPOSTA DE ORÇAMENTO E 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2016 E RESPETIVO MAPA DE 

PESSOAL – Aprovação - Comunicação de deliberação ======================= 

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

30 de outubro do corrente mês, exarada a folhas 110 a 117, ponto 098, deste livro de 

atas, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 44, datado de 15 do 

corrente mês, informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 14 do mesmo 

mês, foi deliberado aprovar o orçamento e grandes opções do plano para o ano de 2016, 

que inclui o plano plurianual de investimentos e plano de atividades mais relevantes do 

município e o mapa de pessoal, nos precisos termos apresentados e aprovados pela 

Câmara Municipal --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

141 – 230/999/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Inspeção Geral de Finanças – 

Controlo de endividamento do Município – Apreciação do relatório de auditoria == 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

30 de outubro do corrente ano, exarada a folhas 117 a 127, ponto 099, deste livro de 

atas, em que foi deliberado tomar conhecimento e enviar o referido relatório à 

Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do cumprimento da alínea o), do n.º 2, 

do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, presente à reunião o ofício da 

Assembleia Municipal n.º 42, datado de 15 do corrente mês, informando que, em sua 

sessão ordinária, realizada no dia 14 do mesmo mês, foi apreciado o referido relatório. - 

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

142 - 230/999/000 – ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO – Consulta de 

documentos ========================================================= 

========== Oriundo da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à reunião a 

lista dos compromissos assumidos, por requisição e com a indicação da descrição da 

despesa e fornecedor, bem como a lista de pagamentos efetuados, com indicação da 

descrição da despesa e fornecedor, durante o mês de novembro, último. --------------------- 

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

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

143 – 130/151/100 – CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA – Aquisição de 

terreno ============================================================= 

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

15 de março de 2013, presente à reunião um despacho do Senhor Presidente, datado 

de 22 do corrente mês, com o seguinte teor ----------------------------------------------------------- 
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----- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. A deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua reunião ordinária realizada em 

15/03/2013, pela qual decidiu adquirir uma parcela de terreno pertencente às coproprietárias 

identificadas Maria Emília Salgueiro e Maria Elisa dos Santos, além de outros eventuais coproprietários 

não identificados; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que ambas as coproprietárias identificadas já faleceram, e se mostra difícil, no imediato, a 

realização de qualquer contrato de aquisição, com os eventuais coproprietários, muitos dos quais 

desconhecidos desta edilidade; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Que, desde há muito tempo, as obras de construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira e 

as do respetivo arruamento público de acesso, que inclui o terreno em causa, se encontram 

completamente construídas e em uso público; ---------------------------------------------------------------- 

----- DECIDO autorizar o pagamento de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros), valor resultante da aludida 

deliberação, a Maria de São João Salgueiro Garfinho, contribuinte n.º 155 766 805, na qualidade de 

herdeira mais velha da coproprietária Maria Emília Salgueiro que se compromete a repartir este valor 

por todos os co-herdeiros.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

02.02.04. TESOURARIA 

144 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 28, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 434.756,75 

(quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis euros e setenta e cinco 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  330.289,23 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €  104.467,52 
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        TOTAL: ………………………..€  434.756,75 

145 – 130/148/001 – CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – Relatório Final – Adjudicação – Prestação de Caução 

- Ratificação de Despacho ======================================== 

========== Presente à reunião a informação do Serviço de Gestão e Promoção da 

Eficiência Energética nº. 340-RC/SGPEE/2015, datada de 21 do corrente mês, que 

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

propondo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. A aprovação da proposta contida no relatório final do Júri, com os fundamentos ali 

constantes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2. A adjudicação da aquisição de energia elétrica para as instalações do Município 

de Moimenta da Beira à empresa EDP Comercial, SA, pelo valor total de € 624.227,03 

(seiscentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e sete euros e três cêntimos), a 

contemplar no orçamento do ano de 2016; ------------------------------------------------------------- 

----- 3. A notificação do adjudicatário para a apresentação dos documentos de 

habilitação e prestação de caução, nos termos previstos no Programa de Concurso e no 

Relatório Final. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na referida informação vem aposto um despacho do Senhor Presidente, datado de 

21, do corrente mês, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------- 

----- “1 - Concordo: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----a) Aprove-se o projeto; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- b) Adjudique-se; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- c) Notifique-se. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. À Reunião de Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Nos termos do nº. 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho do Senhor 

Presidente, devendo-se notificar-se o adjudicatário para apresentação dos referidos 

documentos, nos termos legais. =========================================== 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS PARTICULARES” 

146 - 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, “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS” e 

“PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” 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. ----------------------------------------------- 

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

----- ANTÓNIO VIEIRA MATEUS, para reconstrução / alteração da cobertura de arrumos 
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de um edifício, sito no lugar denominado Estrada Nacional, Freguesia de Rua, a que se 

refere o Proc.º 50.15; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- SARA CRISTINA FERNANDES MALAIA, para construção de uma habitação 

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

Alvite, a que se refere o Proc.º 76.15. -------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Alto, na localidade de Soutosa, União 

de Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º 22.15. ------------------------------- 

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

147 – 360/338/504.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de isenção de 

apresentação de alvará industrial de construção civil ======================== 

========== Oriundo do Senhor Ernesto Teixeira Correia, presente à reunião um pedido 

de isenção de apresentação de alvará industrial de construção civil e apólice de seguro 

de acidentes de trabalho, referente ao projeto para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar – alteração, sita na Rua do Outeiro, Freguesia de Alvite, que nesta 

ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. ---------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 320-

SV/DPOUA/15, de 01 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Uma vez que as obras em causa foram efetuadas a coberto do alvará 

de licença de construção inicial, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o 

requerente da apresentação do alvará industrial de construção civil e apólice de seguro 

de acidentes de trabalho. ================================================ 

148 – 360/338/78.15 – OBRAS PARTICULARES – Instalação de armazenagem GPL – 

Classe B2 =========================================================== 

========== Oriundo da Firma REPSOL GÁS PORTUGAL, 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 na Rua Duarte Madeira Arrais, 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 327-

SV/DPOUA/15, de 07 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

149 – 360/347/1.01 – LOTEAMENTOS URBANOS – Receção definitiva das obras de 

urbanização ========================================================= 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO E PEREIRA,  LDA, 

presente à reunião um pedido de receção definitiva das obras de urbanização do 

loteamento urbano, sito no lugar denominado Covas do Barro, nesta Vila de Moimenta 
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da Beira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à Comissão de Vistorias, a mesma elaborou o auto de 

Vistoria n.º 06, datado de 15 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a receção definitiva das 

obras de urbanização, nos termos do referido auto de vistoria, e cancelar a respetiva 

garantia bancária. ===================================================== 

150 – 380/374/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização e conservação do 

edificado – Vistoria de utilização e conservação de edifícios ================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, onde decidiu solicitar à Comissão de Vistorias 

para se deslocar à Rua do Poço, n.º 4, na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de 

Rua, com vista a informar sobre o estado de uma edificação, presente à reunião o auto 

de vistoria n.º 08-VR/2015, datado de 15 do corrente mês, que nesta ata se considera 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias para o proprietário proceder à recuperação/conservação e consolidação, 

executando as obras destinadas a manter uma edificação nas condições existentes à 

data da sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração, designadamente as 

obras de restauro, reparação ou limpeza, de forma a melhorar as condições de 
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salubridade, segurança e arranjo estético, nos termos da informação técnica supra 

referida. Caso não pretenda conservar o prédio deverá proceder à sua demolição (total / 

parcial), sendo os entulhos removidos e depositados em vazadouro autorizado. ====== 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

151 – 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 32-RIC/UODSCE/2015, 

datada de 22 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, referente à atribuição de auxílios económicos para o 

ano letivo 2015/2016, cujo encargo a assumir, em dezembro do corrente ano, é no 

montante de € 39,60 (trinta e nove euros e sessenta cêntimos), sendo este encargo 

relativo só ao “material escolar”. --------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida informação vem acompanhada da informação da SECÇÃO DE 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de auxílios 

económicos à aluna em questão, nos termos da informação técnica. =============== 

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, 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 

10H15. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


