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Reunião de 04 de Agosto de 2009 

 

 

------------------------ Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Mogadouro, realizada no dia quatro de Agosto do ano de dois mil 
e nove. - ------- Aos quatro dias do mês de Agosto do ano de dois 
mil e nove, no edifício dos Paços do Município e Sala das Sessões, 
pelas nove horas e vinte minutos, sob a presidência do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, António Guilherme 
Sá de Moraes Machado e dos Excelentíssimos Vereadores 
Francisco António Castro Pires, João Manuel dos Santos 
Henriques, Fernando José Bártolo, António Joaquim Pimentel, 
Antero Augusto Neto Lopes e Dário Rodrigues Mendes e comigo 
António Luís Moreira, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
a secretariar, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de 
Mogadouro. -------------------------------------------------------------------------- 
------- Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foi 
deliberado proceder de seguida à apreciação e votação dos 
seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------ 

 ------- O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia 
três de Agosto. Verificou-se um total de disponibilidades no valor 
seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um euros 
e trinta e dois cêntimos (€668.551,32). --------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO DIA 21 DE JULHO DE 2009. ---------------------------------------------- 

 
2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO. ----------------------------- 
 
3. ESCOLA DO 1.º CEB DO ENSINO BÁSICO E 
JARDIM-DE-INFÂNCIA DE MOGADOURO – APROVAÇÃO DA 
MINUTA DO CONTRATO. Análise e deliberação. ------------------------ 
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4. CONCURSO DE ADJUDICAÇÃO DOS TRANSPORTES 
ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO DE 2009/2010 – ACTO 
PUBLICO DE ABERTURA E RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS – INTENÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. Análise e 
deliberação. -------------------------------------------------------------------------- 
 
5. PEDIDO DE APOIO HABITACIONAL EM MOGADOURO. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL. 
Análise e deliberação. ------------------------------------------------------------ 
 
6. JUNTA DE FREGUESIA DE SANHOANE – PEDIDO DE 
REFORÇO FINANCEIRO. Análise e deliberação. ------------------------ 
 
7. JUNTA FABRIQUEIRA DE SALDANHA – OBRAS DE 
RESTAURO/BENEFICIAÇÃO – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO. 
Análise e deliberação. ------------------------------------------------------------ 
 
8. JUNTA FABRIQUEIRA DE CASTRO VICENTE – PEDIDO DE 
APOIO. Análise e deliberação. ------------------------------------------------- 
 
9. EDITORA REVIVER - PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO DE 
PROTOCOLO. Análise e deliberação. --------------------------------------- 
 
 10. EDIÇÕES MINERVACOIMBRA – PROPOSTA PARA 
AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA OBRA “CERCADOS PELO 
FOGO – PARTE 2”, DE DOMINGOS XAVIER VIEGAS. Análise e 
deliberação. -------------------------------------------------------------------------- 
 
11. CLUBE ACADÉMICO DE MOGADOURO – RELATÓRIO DE 
CONTAS E PROJECTO DE ACTIVIDADES 2009/2010. Análise e 
deliberação. ------------------------------------------------------------------------- 
 
12. XVIII CONGRESSO DA ANMP. Análise e deliberação. ------------ 
 
13. JOSÉ FRAGOSO PIRES – UMA DEMOCRACIA QUE 
GARANTA A COESÃO NACIONAL”. Para conhecimento. ------------- 
 
14. OUTROS ASSUNTOS. ------------------------------------------------------ 
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***** 

 
------ 1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 21/07/2009: - Aprovada por unanimidade. --------------------------- 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

------- 2.1. MULTIGRANITOS – TRANSFORMAÇÃO DE 
GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO DE DECLARAÇÃO 
DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. Análise e deliberação: - 
Foi presente a informação da Divisão de Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Ambiente com o número 216/09, datada de quinze de 
Julho último, referente a um pedido a solicitar emissão de 
declaração de Interesse Público Municipal, apresentado pela 
empresa Multigranitos – Transformação de Granitos, unipessoal, 
Lda., com vista à ampliação da referida pedreira. ------------------------- 
------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
não emitir a declaração solicitada dado não existir qualquer 
interesse público para o município na ampliação da referida 
exploração. ------------------------------------------------------------------------ 

------- 3. ESCOLA DO 1.º CEB E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE 
MOGADOURO – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. 
Análise e deliberação: - A Câmara, nos termos do n.º1 do art.º 
98.º do Código dos Contratos públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, deliberou por unanimidade, aprovar a 
minuta do “Contrato de Empreitada para a Execução da Obra da 
Escola do 1.º CEB e Jardim-de-Infância de Mogadouro”, a celebrar 
entre o Município e a sociedade Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, 
S. A. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- 4. CONCURSO DE ADJUDICAÇÃO DOS TRANSPORTES 
ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO DE 2009/2010 – ACTO 
PÚBLICO DE ABERTURA E RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS – INTENÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. Análise e 
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deliberação: - A Câmara analisado o assunto e tendo por base a 
acta do “Acto Publico de Abertura e Relatório de Análise das 
propostas”, do Concurso de Adjudicação dos Transportes Escolares 
para o ano lectivo de dois mil e nove barra dois mil e dez, elaborada 
pelo Júri do Concurso deliberou, por unanimidade, manifestar a 
intenção de adjudicar os referidos circuitos da forma a seguir 
indicada: -------------------------------------------------------------------------- 
 

CIRCUITO CONCORRENTES 
MONTANTE DA 

PROPOSTA 

Dia lectivo 

CIRCUITO ESPECIAL Nº1 
FIGUEIRINHA-GREGOS-GRANJA-TRAVANCA-URRÓS (X) 
E VICE- VERSA 

CONSÓRCIO TAXIS ERNESTO E 
ACACIO SOUSA, LA 59,50EUROS/DIA 

CIRCUITO ESPECIAL Nº2 
QUINTA DE LINHARES-VALE DA MADRE - MOGADOURO 
E VICE-VERSA 

ARMANDO HERCULANO OLAS 
FERREIRA 35,00 EUROS/DIA 

CIRCUITO ESPECIAL Nº4 

 PORRAIS - CASTRO VICENTE E VICE-VERSA BALTAZAR REGO 24,50 EUROS/DIA 

CIRCUITO ESPECIAL Nº5 
GREGOS- TRAVANCA- BEMPOSTA E VICE-VERSA 

CONSÓRCIO GUALDINO PEREIRA, 
LDA E 

FRANCISCO MANUEL ALVES 
120,00 EUROS/DIA 

CIRCUITO ESPECIAL Nº6 
VILA DOS SINOS-VILARINHO DOS GALEGOS-
VENTOZELO-PEREDO DE BEMPOSTA-ALGOSINHO 
BEMPOSTA E VICE-VERSA 

CONSÓRCIO MARTINS E ALVES, 
LDA, E CARLOS JOSÉ TERESINHO E 

ANTÓNIO JOSÉ PIMENTEL 
130,00EUROS 

CIRCUITO ESPECIAL Nº7 
TÓ – BRUNHOSINHO – URRÓS – BEMPOSTA E VICE-
VERSA 

SOCIEDADE DE TÁXIS DO 
NORDESTE, LDª 103,00EUROS/DIA 

CIRCUITO ESPECIAL Nº8 

CARDAL DO DOURO- BEMPOSTA E VICE-VERSA 
CARLOS JOSÉ TERESINHO 20,00EUROS/DIA 

CIRCUITO ESPECIAL Nº9 
SALGUEIRO- PARADELA- REMONDES – BRUNHOSO E 
VICE-VERSA 

FRANCISCO BARRANCO 39,50EUROS/DIA 

CIRCUITO ESPECIAL Nº10 
VILAR DO REI - ZAVA- MOGADOURO E VICE-VERSA 

LÉCIO EMIDIO PEREIRA 43,00EUROS/DIA 

CIRCUITO ESPECIAL Nº 11 

VALCERTO-PESO - MOGADOURO E VICE-VERSA 
ABILIO MARTINS 45,00 EUROS/DIA 
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CIRCUITO CONCORRENTES 
MONTANTE DA 

PROPOSTA 

Dia lectivo 

CIRCUITO ESPECIAL Nº 12 
SOUTELO-SAMPAIO-MOGADOURO E VICE – VERSA 

LUIS BELARMINO PIRES 38,50EUROS/DIA 

CIRCUITO ESPECIAL Nº13 
SALDANHA-SANHOANE-MOGADOURO E VICE-VERSA 

JOSÉ COPERTINO LAGOA 64,50 EUROS/DIA 

CIRCUITO ESPECIAL Nº14 
 PENAS ROIAS- VARIZ- MOGADOURO E VICE-VERSA 

MANUEL DOS SANTOS FALCÃO 54,00EUROS/DIA 

CIRCUITO ESPECIAL Nº15 
CASTELO BRANCO-MOGADOURO E VICE-VERSA 

ETELVINA ALICE CRUZ 35,00EUROS/DIA 

CIRCUITO ESPECIAL Nº16 

VILA DE ALA- PAÇÓ-SANTIAGO-MOGADOURO E VICE-
VERSA 

CONSÓRCIO TÁXIS ERNESTO, LDA E 
ACÁCIO SOUSA LDA 39,50 EUROS 

 

------ 5. PEDIDO DE APOIO HABITACIONAL EM MOGADOURO. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL. 
Análise e deliberação: - Foi presente um pedido apresentado por 
Nuno Álvares Esperança, residente em Mogadouro a solicitar apoio 
habitacional para melhoramentos e arranjos na casa onde reside, 
nomeadamente a construção de uma sala de banho no 
rés-do-chão, a transformação dos primeiros degraus em rampa de 
acesso e a colocação de corrimão ao longo das escadas. -- 
------ A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
da Divisão de Acção Social e Cultural, com o numero 102/2009, 
datada de vinte e três de Julho do corrente ano deliberou, por 
unanimidade, proceder à realização das obras solicitadas, pelo 
munícipe, através de ajuste directo a celebrar com a firma 
Construções Tenís Alves, Lda., no montante de dois mil, 
quatrocentos e cinco euros (€2.405,00) mais IVA. ------------------------ 
 

------- 6. JUNTA DE FREGUESIA DE SANHOANE – PEDIDO DE 
REFORÇO FINANCEIRO. Análise e deliberação: - A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de 
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trabalhos, uma vez que os trabalhos realizados não se encontram 
quantificados e solicitar aos Serviços de Obras informação 
detalhada sobre o montante dos trabalhos a mais realizados a fim 
de a mesma ser presente a próxima reunião de Executivo. ------------ 

------ 7. JUNTA FABRIQUEIRA DE SALDANHA – OBRAS DE 
RESTAURO/BENEFICIAÇÃO – PEDIDO DE APOIO. Análise e 
deliberação: - A Câmara, analisado o pedido da Junta Fabriqueira 
de Saldanha, datado do passado dia vinte de Julho, no qual solicita 
a atribuição de um apoio financeiro para a realização de obras de 
restauro e beneficiação a executar na Igreja e Capela da localidade 
da Granja, deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de sete mil, oitocentos e cinquenta e oito euros e treze 
cêntimos (€7.858,13) mais IVA, para aquisição dos materiais 
necessários. ---------------------------------------------------------------------- 

 ----- 8. JUNTA FABRIQUEIRA DE CASTRO VICENTE – PEDIDO 
DE APOIO. Análise e deliberação: - Foi presente um pedido 
oriundo da Junta Fabriqueira de Castro Vicente, no qual solicita a 
atribuição de um apoio económico no valor de mil duzentos e trinta 
euros e setenta e cinco cêntimos (€1.230,75) para aquisição de 
material de construção para a execução de obras da capela de S. 
Gonçalo, em Porrais, freguesia de Castro Vicente. ----------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto, deliberou, por unanimidade 
atribuir o subsídio solicitado. ---------------------------------------------------- 

------- 9. EDITORA REVIVER – PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO 
DE PROTOCOLO. Análise e deliberação: - Foi presente a minuta 
do protocolo a celebrar entre a firma Reviver – Editora, Lda. e o 
Município de Mogadouro relativo à execução e publicação de uma 
edição fac-similada de todos os Forais de Mogadouro. ----- 
------- Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a referida minuta, após cabimentação da verba pelo Serviço 
de Contabilidade, e conceder poderes ao Senhor Presidente para a 
outorgar. ------------------------------------------------------------------------------ 
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------ Mais foi deliberado aprovar a realização da despesa no 
montante de vinte mil e seiscentos euros (€20.600,00) para 
aquisição de mil (1.000) exemplares numerados e assinados e vinte 
exemplares em carneira natural gravados em baixo relevo. ------------ 

------- 10. EDIÇÕES MINERVACOIMBRA – PROPOSTA PARA 
AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA OBRA “CERCADOS PELO 
FOGO – PARTE 2”, DE DOMINGOS XAVIER VIEGAS. Análise e 
deliberação: - A Câmara, analisada a proposta apresentada pelas 
Edições MinervaCoimbra, deliberou, por unanimidade, proceder à 
aquisição de cem exemplares da obra Cercados Pelo Fogo – Parte 
2, da Autoria de Domingos Xavier Viegas, pelo preço de vinte e um 
euros (€21,00) com IVA incluído e com um desconto de trinta por 
cento sobre o preço de venda ao público, totalizando a importância 
de mil quatrocentos e setenta euros (€1.470,00) e após 
cabimentação pelos Serviços, para distribuição aos bombeiros da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mogadouro.  

------ 11. CLUBE ACADÉMICO DE MOGADOURO – RELATÓRIO 
DE CONTAS E PROJECTO DE ACTIVIDADES 2009/2010. 
Análise e deliberação: - A Câmara tomou conhecimento do 
Relatório de Contas e Projecto de Actividades do Clube Académico 
de Mogadouro para a época desportiva 2009/2010. -------------------- 
-------- Pelo Senhor Presidente foi apresentada cópia do ofício 
enviado ao Presidente do Clube Académico de Mogadouro, que a 
seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 

--------“Terminada a época desportiva de 2008-2009 congratulo-me 
com os resultados obtidos, nomeadamente a manutenção do clube 
na 1.ª Divisão Nacional. --------------------------------------------------------- 

------ E Comunico-lhe que vou propor ao Executivo Municipal a 
atribuição de um subsídio suplementar de cinco mil euros 
(€5.000,00). ----------------------------------------------------------------------- 

------- Aproveito para informar que o subsídio a propor para a época 
de 2009-2010 será de €35.000 efectivo. Representa um aumento de 
€7.500,00 (27,5%) sobre o conjunto de subsídios financeiros, da 
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época anterior”. ------------------------------------------------------------------ 

------- Nesta sequência o senhor presidente reiterou o conteúdo do 
ofício anteriormente mencionado e propôs ao Executivo a atribuição 
dos subsídios nos montantes referidos. ------------------------------------ 
------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por maioria, com 
cinco votos a favor e duas abstenções dos vereadores Francisco 
Pires e Fernando Bártolo, aprovar a proposta apresentada. ----------- 
------ Mais foi deliberado, que o subsídio para a época 2009/2010 
será liquidado em sete tranches mensais no valor de cinco mil euros 
(€5.000.00) e mediante disponibilidade financeira da autarquia. ------ 
------- Pelo vereador Fernando Bártolo foi apresentada a seguinte 
declaração de voto: ----------------------------------------------------------------
------ “Considerando o trabalho desenvolvido pela actual direcção do 
Clube Académico de Mogadouro durante os últimos anos; ------------- 
------- Considerando as deficientes condições em que esse mesmo 
trabalho é desenvolvido; ------------------------------------------------------- 
------ Considerando os bons resultados desportivos obtidos ao longo 
das últimas épocas pelos diferentes escalões do Clube e, -------------
------ Considerando a divulgação que o Clube vem fazendo por todo 
o País do nome da nossa vila de Mogadouro; -----------------------------
------- Entendo que ao Clube Académico, para a época desportiva 
de 2009/2010 lhe deveria ser atribuído um subsídio anual de 
€50.000,00 a pagar em prestações mensais de €5.000,00”. ----------- 
------- O Vereador Francisco Pires justificou a sua forma de votação 
de acordo com a declaração de voto apresentada pelo Vereador 
Fernando Bártolo. ---------------------------------------------------------------- 

------ 12. XVIII CONGRESSO DA ANMP. Para conhecimento: - A 
Câmara tomou conhecimento do teor do ofício da Associação de 
Municípios Portugueses, datado de vinte e dois de Julho do 
corrente ano relativo à realização XVIII Congresso da Associação 
Nacional de Municípios que decorrerá nos dias quatro e cinco de 
Dezembro o XVIII Congresso da ANMP. ------------------------------------ 
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------ 13. JOSÉ FRAGOSO PIRES – UMA DEMOCRACIA QUE 
GARANTA A COESÃO NACIONAL. Para conhecimento: - A 
Câmara tomou conhecimento da comunicação do Senhor José 
Fragoso Pires. -------------------------------------------------------------------- 

14. OUTROS ASSUNTOS 

-------- 14.3. MOGARICUS COGUMELOS – SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA. - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE LOTE NO 
LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO 2. Análise e 
deliberação: - Foi presente um pedido oriundo da firma 
MOGARICUS Cogumelos – Sociedade Unipessoal, Lda., datado de 
três de Agosto do corrente ano a solicitar a atribuição do lote 
número dois (2) do Loteamento Industrial de Mogadouro 2, com a 
área de três mil e sessenta (3.060) metros quadrados, para 
instalação de uma unidade destinada à produção de cogumelos. ---- 
------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
atribuir o lote solicitado de acordo com o previsto no Regulamento 
do Loteamento Industrial. --------------------------------------------------------
-------- Mais foi deliberado celebrar um contrato promessa de 
compra e venda fixando o pagamento a título de sinal, no montante 
de dois mil, duzentos e noventa e cinco euros, (€2.295,00) 
correspondente a vinte por cento do valor total do lote. ----------------- 

-------14.4. SÍLVIA ISABEL CORDEIRO MARCOS - PEDIDO DE 
CEDÊNCIA DE LOTE NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE 
MOGADOURO 2. Análise e deliberação: - Foi presente um pedido 
Sílvia Isabel Cordeiro Marcos, datado de três de Agosto do corrente 
ano a solicitar a atribuição do lote número três (3) do Loteamento 
Industrial de Mogadouro 2, com a área de três mil e sessenta 
(3.060) metros quadrados, para instalação de uma unidade 
destinada à produção de cogumelos. ----------------------------------------- 
------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
atribuir o lote solicitado de acordo com o previsto no Regulamento 
do Loteamento Industrial. -------------------------------------------------------- 
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------- Mais foi deliberado celebrar um contrato promessa de compra 
e venda fixando o pagamento a título de sinal, no montante de dois 
mil, duzentos e noventa e cinco euros (€2.295,00), correspondente 
a vinte por cento do valor total do lote. -------------------------------------- 

----- 14.5. PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL – CARTÃO DE PROXIMIDADE - MODELO PARA 
APROVAÇÃO. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 
ELECTROTECNIA. Análise e deliberação: - A Câmara, analisado 
o modelo de cartão para o Parque de Estacionamento da Biblioteca 
Municipal, enviado pela sociedade Soltráfego, Lda., deliberou, por 
unanimidade, aprová-lo. -------------------------------------------------------- 

-----14.6. CUSTOS DO III TORNEIO INTER-FREGUESIAS DE 
FUTSAL. INFORMAÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL DE 
DESPORTO. Análise e deliberação: - A Câmara, analisado o 
assunto e tendo por base a informação do Gabinete Municipal do 
Desporto, datada de quatro de Junho do corrente ano, deliberou, 
por unanimidade, atribuir à Associação de Pauliteiros de Saldanha 
um subsídio, no montante de quatro mil, trezentos e oitenta e um 
euros e quatro cêntimos (€4.381,04). ----------------------------------------- 
------ Mais foi deliberado revogar a deliberação tomada sobre o 
assunto na reunião de câmara do dia vinte e três de Junho do 
corrente ano. ------------------------------------------------------------------------ 

------- 14.7. INTERVENÇÃO ESCRITA DO VEREADOR 
FERNANDO BÁRTOLO: - Pelo vereador Fernando Bártolo foi 
apresentada a seguinte intervenção: ----------------------------------------- 
------- “Chegou ao meu conhecimento de que em Vale da Madre foi 
efectuada a ampliação da rede de esgotos. -------------------------------- 
------- Não me recordo de que tivesse sido presente ao Executivo 
qualquer informação para tal ampliação, nem que tenha sido 
tomada qualquer deliberação aprovando a sua execução. ------------- 
------- Espero ser corrigido se estiver errado e peço que me 
informem qual o custo de tal ampliação. ------------------------------------- 
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------- Verifiquei que recentemente na freguesia de Tó foi efectuada 
a pavimentação de ruas junto da sala de ordenha. ----------------------- 
Pergunto: ----------------------------------------------------------------------------- 
------- Essa pavimentação tem sustentação técnica e custos? --------- 
------- Foi efectuada por ajuste directo? -------------------------------------- 
------- Em caso afirmativo a que empresas? “.------------------------------- 
------- Em resposta o vereador António Pimentel referiu, 
relativamente à ampliação da rede de esgotos de Vale da Madre, 
que o assunto foi submetido a reunião de Câmara para ser 
realizada por administração directa dos serviços da autarquia e, em 
relação à pavimentação das ruas junto à sala de ordenha, em Tó, 
referiu que as mesmas cabiam dentro das medições orçamentadas.  

 
- SUSPENSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS: - Por motivo do 
gozo de férias de alguns membros do Executivo, foi deliberado, por 
unanimidade, suspender as reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal no período compreendido entre o dia cinco e o dia trinta e 
um de Agosto. Caso existam assuntos de carácter urgente, será 
agendada uma reunião extraordinária. --------------------------------------- 
------- O Senhor Presidente desejou votos de boas férias a toda a 
vereação. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efectuados entre o dia vinte e um de Julho e o dia três 
de Agosto de dois mil e nove, na importância de  trezentos e doze 
mil, novecentos e vinte e dois euros e nove cêntimos (€312.922,11). 
 
------- ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por 
unanimidade, aprovar a presente acta em minuta, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, a fim de que tudo o que foi tratado na reunião se torne 
executório imediatamente, tendo o Senhor Presidente encerrado a 
reunião pelas dez horas e trinta minutos, de que para constar se 
lavrou a presente acta que eu                              António Luís 
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Moreira, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, coadjuvado 
por Paulo Jorge Ribeiro Salomé, Assistente Técnico, redigi e 
subscrevi: ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


