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-------------------- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Mogadouro, 
realizada no dia onze de junho do ano de dois mil e catorze. -------------------- 
------- Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, no 
edifício dos Paços do Município e Sala de Reuniões do Gabinete do 
Presidente, pelas nove horas e quinze minutos, sob a presidência do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Francisco José Mateus 
Albuquerque Guimarães e com a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Vereadores António Joaquim Pimentel, Evaristo António Neves, João Manuel 
dos Santos Henriques, Joana Filipa Vicente da Silva, Maria Teresa 
Rodrigues Pimentel Sanches Calejo das Neves e Virgínia Cordeiro Gomes 
Vieira e comigo, Maria da Conceição Cordeiro Andrade Teixeira, 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: --------- 
 
------- BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia nove de 
junho do ano de dois mil e catorze. Verificou-se um total de disponibilidades 
no valor de quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, quarenta e um 
euros e trinta e quatro cêntimos (€ 4.542.041,34). ----------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
(ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO) 

------- APOIO AO DESPORTO: - Na sequência de ter recebido uma 
mensagem, o Senhor Presidente propôs a atribuição de um voto de louvor ao 
atleta do Ginásio Clube de Bragança, Rui Muga, natural da localidade de 
Variz, concelho de Mogadouro, por se ter sagrado Campeão Nacional de 
Montanha, no domingo, dia sete de junho de dois mil e catorze, depois de 
concluir a prova realizada em Cinfães. -------------------------------------------------- 
------- O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, dando-lhe 
conhecimento, por escrito, da tomada da presente deliberação. ------------------ 
 
------- AGRADECIMENTO DE D. JOSÉ CORDEIRO: - O Senhor Presidente 
comunicou à Vereação que, Sua Reverendíssima D. José Cordeiro, Bispo da 
Diocese Bragança-Miranda, agradeceu a hospitalidade e amabilidade com 
que foi recebido em Mogadouro, na sua recente visita pastoral ao nosso 
concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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REUNIÃO PÚBLICA – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
------- Foi registada a inscrição presencial do munícipe José Francisco Bento 
Sanches Branco, devidamente identificado, com o número do Cartão de 
Cidadão “09468136 8 ZX8”, conforme dispõe o n.º 4 do artigo 15.º do 
Regimento da Câmara Municipal de Mogadouro. Solicitou informação a 
respeito do andamento de um requerimento que apresentou, no Balcão 
Único de Atendimento, no dia oito de maio último, referente à execução de 
passeios públicos junto a uma sua construção, recentemente adquirida em 
hasta pública, no Tribunal de Mogadouro, situada na avenida do Sabor. 
Alertou a Câmara para o perigo que, a não reparação dos mesmos, poderá 
causar ao nível de eventuais acidentes. Deu ainda conhecimento, que 
recebeu a visita do Advogado Dr. José Fitas, comunicando-lhe que tinha 
comprado um bem do domínio público; falou em direito de superfície e 
reversão de espaços a favor do Município, não compreendendo tal conversa. 
------- Disse ainda ser do seu conhecimento pessoal que, um ex-funcionário 
da Câmara Municipal a trabalhar, neste momento, numa empresa privada, 
procedeu à instalação de um contador de energia elétrica, numa construção 
do munícipe Carlos Fernandes, situada na avenida do Sabor, sendo a 
energia proveniente de um contador de luz, existente no largo Trindade 
Coelho, registado em nome do Município de Mogadouro. -------------------------- 
------- O Senhor Presidente não respondeu sobre o pedido de andamento do 
seu requerimento por falta de informação. --------------------------------------------- 
------- Sobre o caso do direito de superfície e a construção referenciada, 
informou que foi o assunto, entregue ao Advogado Dr. José Fitas que presta 
serviço jurídico para a Autarquia, em regime de prestação de serviço, 
interrogando-se, no entanto, de quem será a responsabilidade para executar 
os trabalhos de reparação dos passeios. ------------------------------------------------ 
------- Quanto à denúncia de ligação de contadores de luz, prometeu 
averiguar a situação. -------------------------------------------------------------------------- 
 
------- INFORMAÇÕES DO SENHOR VEREADOR EVARISTO NEVES: - O 
Senhor Vereador com competências na área da Gestão Urbanística, Obras 
Municipais, Infraestruturas, Equipamento e Ambiente, informou o Executivo 
que está a decorrer na Divisão de Serviços Integrados da Presidência, o 
concurso por ajuste direto para adjudicação da prestação de serviços 
“Prestação de Serviços de Seguros”, com convite dirigido às Companhias 
Seguradoras que operam no concelho de Mogadouro para que os benefícios 
fiscais fiquem no Município. ----------------------------------------------------------------- 
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------- Mais afirmou que a Câmara Municipal irá beneficiar, em muito, com 
esta adjudicação, tanto na atualização da carteira de seguros, como na 
redução dos custos, acrescentando que, para uma estimativa de doze anos, 
haverá uma poupança de cerca de quarenta e oito por cento. ----------------- 
------- O Vereador António Pimentel transmitiu que o anterior Executivo, 
através da Comunidade Intermunicipal também fez um estudo sobre um 
eventual agenciamento das carteiras de seguros de alguns dos municípios 
aderentes, rondando, na altura, para o Município de Mogadouro uma 
poupança na ordem dos vinte e cinco por cento, tendo sido deliberado, em 
reunião do Conselho, abortar o referido procedimento. --------------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 

2014/05/27. ------------------------------------------------------------------------------ 
2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO. ----------------------------------- 
3. 2.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA DESPESA DO ANO 

DE 2014 – ANÁLISE E APROVAÇÃO. ------------------------------------------- 
4. 3.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA RECEITA DO ANO 

DE 2014 – ANÁLISE E APROVAÇÃO. ------------------------------------------- 
5. 3.ª REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO 

ANO DE 2014 – ANÁLISE E APROVAÇÃO. ----------------------------------- 
6. UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – PEDIDO DE APOIO 

HABITACIONAL À MELHORIA DE ALOJAMENTO, EM VILA DE ALA, 
DO MUNÍCIPE MÁRIO CORREIA. ------------------------------------------------ 

7. UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – PEDIDO DE APOIO SOCIAL À 
MELHORIA DE ALOJAMENTO, EM BRUNHOSO, DO MUNÍCIPE 
ANTÓNIO DOS SANTOS NETO. -------------------------------------------------- 

8. UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – PEDIDO DE SUBSÍDIO DE 
APOIO DA COMISSÃO FABRIQUEIRA DE PENAS ROIAS. ------------ 

9. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTO E AMBIENTE – 
PEDIDO DE LURDES CONCEIÇÃO SANTOS PEREIRA, PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS CONSUMIDORES N.º 
3370 E 3372, EM CINCO PRESTAÇÕES. -------------------------------------- 

10. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTO E 
AMBIENTE – PEDIDO DE JOSÉ JOAQUIM VALENÇA, PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DO CONSUMIDOR N.º 
1069, EM SEIS PRESTAÇÕES. ---------------------------------------------------- 

11. DIVISÃO DOS SERVIÇOS INTEGRADOS DA PRESIDÊNCIA – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
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ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO E A 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
MOGADOURO PARA TRANSPORTE DE DOENTES, PARA 
CONSULTAS, TRATAMENTOS E/OU EXAMES COMPLEMENTARES 
DE DIAGNÓSTICO (DOENÇAS ONCOLÓGICAS E DOENÇAS 
RARAS). ---------------------------------------------------------------------------------- 

12. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – APROVAÇÃO 
DA MINUTA DO CONTRATO DE “AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA 
BULDOZER”. ---------------------------------------------------------------------------- 

13. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO – 
PEDIDO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA PARA UTILIZAÇÃO 
DAS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS. ----------------------------- 

14. REQUERIMENTO DO ADVOGADO JERÓNIMO FAUSTO 
LOPES – AQUISIÇÃO DA PARCELA DE TERRENO, ARTIGO 
MATRICIAL 5-C, NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO. 

15. JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PESO – 
PEDIDO DE APOIO PARA O “1.º QUADRANGULAR DE FUTSAL 
VETERANOS – S. MARTINHO”. --------------------------------------------------- 

16. PEDIDO DE MOBILIDADE GERAL, DE GERALDO DO 
NASCIMENTO SILVA GONÇALVES – CELEBRAÇÃO DE ACORDO 
DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO - EMISSÃO DE PARECER 
PRÉVIO FAVORÁVEL. --------------------------------------------------------------- 

17. PEDIDO DE MOBILIDADE GERAL, DE HIGINO MANUEL JOÃO 
LEITE – CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE 
PÚBLICO - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL. ---------- 

18. OFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 
“RESOLUÇÃO SOBRE INTRODUÇÃO DE PORTAGENS NA A4 – 
AUTOESTRADA TRANSMONTANA” – PARA CONHECIMENTO. 

19. CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA – ENVIO DE 
CERTIDÃO SOBRE APROVAÇÃO DE PROPOSTA “RESOLUÇÃO 
SOBRE INTRODUÇÃO DE PORTAGENS NA A4 – AUTOESTRADA 
TRANSMONTANA” – PARA CONHECIMENTO. ----------------------------- 

20. ASSOCIAÇON DE LA LHENGUA I CULTURA MIRANDESA – 
DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO, 
COMO SÓCIO COLETIVO. ---------------------------------------------------------- 

21. ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BRAGANÇA – MOÇÃO SOBRE 
O “SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE” – PARA CONHECIMENTO. --- 



 
ATA Número 12/2014 
 
Reunião de 11 de junho de 2014 
 

                   Pág. 6 

 

 

22. ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ – MOÇÃO 
“PELA DEFESA DO SNS – A SAÚDE NÃO TEM CUSTO” – PARA 
CONHECIMENTO. --------------------------------------------------------------------- 

23. COMISSÃO DE FESTAS SANTA ANA – 2014 – DESPACHO 
AUTORIZADOR PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO ESPECIAL ATÉ ÀS 6H00 – PARA RATIFICAÇÃO. 

24. COMISSÃO DE FESTAS SANTA ANA – 2014 – PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE TAXAS DE RUÍDO, OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA E 
LANÇAMENTO DE FOGUETES – PARA DELIBERAÇÃO. -------------- 

25. PEDIDO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL S. 
SEBASTIÃO VALVERDE – DELIBERAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE 
APOIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA A 
CAPELA DE SANTO ANDRÉ. ------------------------------------------------------ 

26. GABINETE MUNICIPAL DE DESPORTO – ATRIBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIO AO GRUPO VETERANOS DE MOGADOURO (VIII INTER-
FREGUESIAS FUTSAL 2014). ----------------------------------------------------- 

27. PEDIDO DE MARIA DA LUZ MAJOR CORDEIRO GONÇALVES 
– CANDIDATURA A AJUDA A EMPRESAS – ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------ 

28. COMISSÃO DE FESTAS SANTA ANA 2014 – PEDIDO DE 
APOIO MONETÁRIO. ----------------------------------------------------------------- 

29. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTO E 
AMBIENTE – PEDIDO DE JOSEFINA NASCIMENTO PIRES 
MARTINS, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DO 
CONSUMIDOR N.º 7270, EM CINCO PRESTAÇÕES. -------------------- 
 

------- 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 2014/05/27: - Foi presente a ata da reunião ordinária do dia vinte e sete 
de maio de dois mil e catorze, cuja cópia foi previamente distribuída a todos 
os membros do Executivo. Colocada a votação, foi aprovada, por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------- 2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO: - O Senhor Presidente 
informou que, neste ponto, não havia assuntos para aprovação. -------------- 
 
------- 3. 2.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA DESPESA DO 
ANO DE 2014 – ANÁLISE E APROVAÇÃO: - O Senhor Presidente explicou 
as razões de se proceder à segunda Revisão do Orçamento Municipal da 
Despesa do ano de dois mil e catorze, na importância de setecentos e 
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sessenta e nove mil euros (€ 769.000,00), em Inscrições/Reforços e 
quarenta e nove mil euros (€ 49.000,00), em Diminuições/Anulações. ------ 
------- A Câmara deliberou, por maioria (com quatro votos a favor dos Senhor 
Presidente e dos Senhores Vereadores Evaristo Noves, Joana da Silva e 
Virgínia Vieira e três abstenções dos Senhores Vereadores António Pimentel, 
João Henriques e Teresa Sanches), aprovar a segunda Revisão do 
Orçamento Municipal da Despesa do ano de dois mil e catorze. --------------- 
------- Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º, Anexo I, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mais foi deliberado submeter a presente 
revisão a aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------- 
------- Os Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata justificaram a sua 
forma de votação, referindo que esta revisão ao plano plurianual de 
investimentos/orçamento sinaliza a anulação de projetos financiados por 
fundos comunitários, obras estas, que vinham do anterior executivo, 
designadamente, o Museu Arqueológico de Mogadouro. A desistência de 
fundos comunitários pela utilização da “almofada financeira” que transitou do 
ano anterior.-------------------------------------------------------------------------------------- 
------- O Vereador Evaristo Neves contradisse o aludido, afirmando, pelo 
contrário, o aumento de captação de fundos comunitários, como seja na 
aquisição da máquina buldózer. ------------------------------------------------------------ 
 
------- 4. 3.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA RECEITA DO 
ANO DE 2014 – ANÁLISE E APROVAÇÃO: - O Senhor Presidente explicou 
a necessidade de proceder à presente revisão ao Orçamento da Receita, na 
importância de dois milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e 
sessenta e nove euros e oitenta e três cêntimos (€ 2.864.269,83), em 
Inscrições/Reforços e de dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, 
duzentos e sessenta e nove euros e oitenta e três cêntimos (€ 2.144.269,83), 
em Anulações/Diminuições para o ano de dois mil e catorze. -------------------- 
------- O Executivo deliberou, por maioria (com quatro votos a favor dos 
Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores Evaristo Noves, Joana da 
Silva e Virgínia Vieira e três abstenções dos Senhores Vereadores António 
Pimentel, João Henriques e Teresa Sanches), aprovar a Terceira Revisão do 
Orçamento Municipal da Receita do ano de dois mil e catorze. ------------------ 
------- Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º, Anexo I, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mais foi deliberado submeter a presente 
revisão a aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------- 
------- Os Vereadores do Partido Social Democrata justificaram a sua 
abstenção nos termos do ponto anterior. ----------------------------------------------- 
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------- 5. 3.ª REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO 
ANO DE 2014 – ANÁLISE E APROVAÇÃO: - Foi apresentada e explicada 
pelo Senhor Presidente a presente revisão ao Plano Plurianual de 
Investimentos, na importância de oitocentos e vinte e um mil euros 
(€821.000,00), em Inscrições/Reforços e cento e um mil euros (€101.000,00), 
em Anulações/Diminuições para o ano de dois mil e catorze. --------------------- 
------- A Câmara deliberou, por maioria (com quatro votos a favor dos Senhor 
Presidente e dos Senhores Vereadores Evaristo Noves, Joana da Silva e 
Virgínia Vieira e três abstenções dos Senhores Vereadores António Pimentel, 
João Henriques e Teresa Sanches), aprovar a terceira Revisão do Plano 
Plurianual de Investimentos do ano de dois mil e catorze. ------------------------ 
------- Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º, Anexo I, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mais foi deliberado submeter a presente 
revisão a aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------- 
------- Os Vereadores do Partido Social Democrata justificaram a sua 
abstenção nos termos do ponto número três. ------------------------------------------ 
 
------- 6. UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – PEDIDO DE APOIO 
HABITACIONAL À MELHORIA DE ALOJAMENTO, EM VILA DE ALA, DO 
MUNÍCIPE MÁRIO CORREIA: - O Executivo deliberou, por unanimidade, 
retirar o assunto da Ordem do Dia e remetê-lo ao Chefe da Unidade de 
Obras Municipais, Eng.º Abel Varandas, para apresentar medições e 
cálculos dos trabalhos a realizar com inclusão também do quarto de banho 
para posterior análise e deliberação. -----------------------------------------------------  
 
------- 7. UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – PEDIDO DE APOIO SOCIAL 
À MELHORIA DE ALOJAMENTO, EM BRUNHOSO, DO MUNÍCIPE 
ANTÓNIO DOS SANTOS NETO: - Na sequência de um requerimento de 
António dos Santos Neto, residente na rua da Fontainha, número trinta e um, 
na freguesia de Brunhoso, deste concelho, datado de catorze de novembro 
de dois mil e doze, em que solicitava, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 7.º do Regulamento para a Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos do Município de Mogadouro, “apoio à melhoria de 
alojamento, ao nível de materiais, dado que a telha atual está toda 
descascada, a água infiltra-se e chove em casa”, foi presente a informação 
número mil e treze, de trinta de maio do corrente ano, do Engenheiro Civil 
Abel Varandas, da Unidade de Obras Municipais, na qual informa que, a 
prioridade na melhoria das condições de habitabilidade do requerente deverá 
passar pela remodelação da cobertura através da colocação de painéis pré-
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fabricados compostos por telha do tipo Sandwich, calculando os custos com 
a realização dos trabalhos em dois mil euros (€ 2.000,00), mais IVA. ----------- 
------- Analisada a informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
no âmbito das suas atribuições, no domínio da ação social e habitação, e 
ainda com base no disposto no Regulamento Municipal aplicável, atribuir ao 
munícipe o material solicitado até ao montante de dois mil euros (€ 
2.000,00), após verificação de fundos disponíveis e cabimentação da 
despesa, devendo os técnicos da Unidade de Obras Municipais fazer o 
acompanhamento da obra. ------------------------------------------------------------------ 
 
------- 8. UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – PEDIDO DE SUBSÍDIO DE 
APOIO DA COMISSÃO FABRIQUEIRA DE PENAS ROIAS: - O Executivo 
deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem do Dia, por entender 
que o pedido data de vinte e seis de novembro de dois mil e doze; não está 
assinado por todos os membros da Comissão Fabriqueira e deverá reportar-
se à atualidade. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- 9. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTO E AMBIENTE 
– PEDIDO DE LURDES CONCEIÇÃO SANTOS PEREIRA, PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS CONSUMIDORES N.ºS 
3370 E 3372, EM CINCO PRESTAÇÕES: - Apresentou a munícipe Lurdes 
da Conceição Santos Pereira, residente na rua de Santa Ana, em 
Mogadouro, um requerimento, registado nos Serviços com os números 
“2014,UOIEA,I,GE,1010” e “2014,EXP,E,GE,2779”, em que requereu o 
pagamento em cinco prestações, dos recibos de água dos consumidores 
números três mil, trezentos e setenta e três mil, trezentos e setenta e dois, 
por ser um valor bastante elevado. -------------------------------------------------------- 
------- A informação número mil e dez, de vinte e nove de maio de dois mil e 
catorze, do Chefe de Divisão de Infraestruturas, Equipamento e Ambiente, 
José Pinto, informou que o pedido, nos termos do Regulamento Municipal 
aplicável poderá ser autorizado em prestações iguais e sucessivas, 
correspondendo ao consumidor número três mil, trezentos e setenta, a 
quantia de quatrocentos e vinte euros e trinta e três cêntimos (€ 420,33) e, 
ao consumidor número três mil, trezentos e setenta e dois, o total de 
duzentos e catorze euros, oitenta e três cêntimos (€ 214,83). --------------------- 
------- Com base na informação técnica, o Executivo deliberou, por 
unanimidade, deferir o pedido da requerente. ----------------------------------------- 
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------- 10. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTO E 
AMBIENTE – PEDIDO DE JOSÉ JOAQUIM VALENÇA, PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DO CONSUMIDOR N.º 1069, EM 
SEIS PRESTAÇÕES: - Foi presente um pedido de José Joaquim Valença, 
residente na rua de Trás, número cento e quinze, na freguesia de Castro 
Vicente, datado de quatro de junho corrente, registado nos Serviços com os 
números “2014,UOIEA,I,GE,1051” e “2014,EXP,E,GE,2929”, em que 
requereu o pagamento em seis prestações do consumidor número mil e 
sessenta e nove, registado em nome de seu pai António Joaquim Valença. 
------- A informação número mil e cinquenta e um, de cinco de junho corrente, 
do Chefe de Divisão de Infraestruturas, Equipamento e Ambiente, José Pinto, 
informou que, de acordo com o Regulamento Municipal aplicável, poderá ser 
autorizado o pagamento das tarifas e preços em prestações iguais e 
sucessivas até cinco prestações, correspondendo, o total em dívida deste 
consumidor, em duzentos e vinte e um euros e sessenta e cinco cêntimos 
(€221,65). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, atendendo à informação técnica deliberou, por 
unanimidade, indeferir o pedido do requerente, autorizando, no entanto, o 
requerente a pagar a água em dívida em cinco prestações. --------------------- 
 
------- 11. DIVISÃO DOS SERVIÇOS INTEGRADOS DA PRESIDÊNCIA – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOGADOURO 
PARA TRANSPORTE DE DOENTES, PARA CONSULTAS, 
TRATAMENTOS E/OU EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO 
(DOENÇAS ONCOLÓGICAS E DOENÇAS RARAS): - Foi presente a 
informação número vinte e oito, de três de junho do corrente ano, da Técnica 
Superior da Divisão dos Serviços Integrados da Presidência, Maria José 
Miguel Lopes, registada nos Serviços com o número “2014,EXP,I,GE,205”, 
junto à qual anexa, para efeitos de aprovação, a minuta de “Protocolo de 
Colaboração entre a Câmara Municipal de Mogadouro e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mogadouro”, que tem em “vista 
promover o transporte de doentes, para consultas, tratamentos e/ou exames 
complementares de diagnóstico, em situação de carência e cujo serviço não 
esteja abrangido por qualquer sistema de apoio no âmbito do Sistema 
Nacional de Saúde, designadamente pessoas portadoras de doença 
oncológica ou de doenças raras”, suportando o Município, os encargos com 
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o transporte, na importância de trinta e sete cêntimos (€ 0,37/Km), por 
quilómetro, mediante a apresentação de faturas. ------------------------------------- 
------- Analisada a minuta do protocolo de colaboração, o Executivo deliberou, 
por unanimidade, aprová-lo, alargando também o apoio a pessoas 
portadoras de doenças incapacitantes, após verificação de fundos 
disponíveis e cabimentação da realização da despesa pelos Serviços de 
Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- 12. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – APROVAÇÃO DA 
MINUTA DO CONTRATO DE “AQUISIÇÃO DE UM MÁQUINA 
BULDOZER”: - O Executivo deliberou, por maioria (com quatro votos a favor 
do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores Evaristo Neves, Joana da 
Silva e Virgínia Vieira e três abstenções dos Senhores Vereadores António 
Pimentel, João Henriques e Teresa Sanches), ratificar o Despacho do 
Senhor Presidente, datado de vinte e sete de maio de dois mil e catorze, sob 
a informação, datada de dezanove de maio último, registada com o número 
“2014,EXP,I,GE,186”, do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
António Moreira, respeitante ao procedimento por ajuste direto de “Aquisição 
de uma Máquina Buldozer”, na qual proferiu o seguinte: “Aprovo a presente 
minuta do contrato nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 
75/2013. Ao executivo para ratificação na próxima reunião”. -------------------- 
------- Os Vereadores do Partido Social Democrata justificaram a sua forma 
de votação no seguimento das tomadas de posição, em reuniões anteriores, 
sobre esta aquisição. -------------------------------------------------------------------------- 
 
------- 13. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO – 
PEDIDO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA PARA UTILIZAÇÃO DAS 
PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS: - Foi presente o ofício com a 
referência “29-DS/SCMM”, de vinte e nove de maio do corrente ano, oriundo 
do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, registado nos 
Serviços com o número “2014,EXP,E,GE,2866”, no qual solicitou a cedência 
das instalações das Piscinas Municipais, de modo a que as crianças do 
Centro de Atividades de Tempos Livres da instituição possam frequentar 
aquele espaço nas férias de verão, nos meses de junho, julho e agosto e 
primeira quinzena de setembro, às segundas, quartas e sextas-feiras, no 
período de manhã, das dez às onze horas e trinta minutos e terças e quintas, 
no período da tarde, das catorze horas e trinta minutos às dezassete. ---------- 
------- A Câmara, com base na informação da Técnica de Serviço Social, Ana 
Felgueiras, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, deliberou, 
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por unanimidade, autorizar a utilização daquele espaço público nos períodos 
e horários solicitados com a isenção do pagamento de tarifas, visto ser uma 
instituição de solidariedade social sem fins lucrativos, com a articulação da 
respetiva Divisão. ------------------------------------------------------------------------------ 
------- Impedimentos: - O Senhor Vereador João Henriques não esteve 
presente no momento da discussão nem da votação por se encontrar 
impedido, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 55.º, Anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro e artigo 44.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/9, de 15 de novembro, na 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro. ----------------------- 
 
------- 14. REQUERIMENTO DO ADVOGADO JERÓNIMO FAUSTO LOPES 
– AQUISIÇÃO DA PARCELA DE TERRENO, ARTIGO MATRICIAL 5-C, 
NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO 
LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO: - Foi apresentado um 
requerimento assinado por Jerónimo Fausto Lopes, Advogado, de Macedo 
de Cavaleiros, mandatário dos Herdeiros de Acácio Vítor Ferreira, registado 
nos Serviços com o número “2014,EXP,E,GE,2825”, em que apresentou uma 
proposta para aquisição de parcela de terreno referente ao prédio inscrito na 
matriz predial da freguesia e concelho de Mogadouro, sob o artigo matricial 
5-C, necessária à execução do Plano de Pormenor do Loteamento Industrial 
de Mogadouro, conforme se transcreve: ----------------------------------------------- 
“… propõem que o valor do m² se fixe em 8,00 €. ----------------------------------- 
Assim, e considerando que a área a alienar do prédio em questão é de 
19.930 m², temos que o valor encontrado se cifra em 159.440,00 € (19.930 
m² x 8,00 €). Pelo exposto, os meus clientes propõem alienar a área em 
questão pelo valor global de 159.440,00 €. (Com a observação que este 
valor apenas nos vinculará nesta fase extra judicial)”.  ---------------------------- 
------- O Executivo, tendo em conta os valores negociados com outros 
proprietários daquela zona, deliberou, por unanimidade, apresentar uma 
contraproposta, na importância de cento e cinquenta mil euros 
(€150.000,00), pela área a alienar do prédio em questão que é de dezanove 
mil, novecentos e trinta metros quadrados. -------------------------------------------- 
------- Mais foi deliberado que, a falta de resposta ou interesse na 
contraproposta, confere à Câmara Municipal a faculdade de requerer a 
declaração de utilidade pública urgente e a consequente tomada de posse 
administrativa da referida parcela de terreno. ----------------------------------------- 
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------- 15. JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PESO – 
PEDIDO DE APOIO PARA O “1.º QUADRANGULAR DE FUTSAL 
VETERANOS – S. MARTINHO”: - Foi presente o ofício número quinhentos e 
um, de vinte e um de maio do corrente ano, oriundo da Junta de Freguesia 
de São Martinho do Peso, registado nos Serviços com o número 
“2014,EXP,E,GE,2640”, no qual comunica que irá organizar o “1.º 
Quadrangular de Futsal – Veteranos – Freguesias S. Martinho”, no dia vinte 
e três de agosto do presente ano e solicitou apoio de meios técnicos, 
logísticos e financeiros para suportar as despesas com a realização desta 
iniciativa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
------- Analisado o pedido, a Câmara, deliberou, por unanimidade, fornecer os 
apoios técnicos e logísticos necessários à realização do evento, bem como 
fornecer o jantar daquele dia, para cerca de cento e dez pessoas, até ao 
montante de mil, setecentos e cinquenta euros (€ 1.750,00), após 
cabimentação da despesa. ------------------------------------------------------------------ 
 
------- 16. PEDIDO DE MOBILIDADE GERAL, DE GERALDO DO 
NASCIMENTO SILVA GONÇALVES – CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE 
CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 
FAVORÁVEL: - Foi presente um requerimento de Geraldo do Nascimento 
Silva Gonçalves, datado de vinte de maio de dois mil e catorze, residente na 
freguesia de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, registado 
nos Serviços com o número “2014,EXP,E,GE,2781”, a exercer funções de 
Assistente Operacional nos Serviços Municipalizados de Loures, no qual 
pediu, ao abrigo do artigo 58.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro, a mobilidade geral. --------------------------------------------------------------- 
------- O Executivo tomou conhecimento da informação fornecida pela Jurista 
Isabel Marrana, da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional 
do Norte, datada de dezasseis de abril de dois mil e catorze, sobre o assunto 
em questão, cuja cópia se acha arquivada na pasta que contem os assuntos 
das atas das reuniões do órgão executivo. -------------------------------------------- 
------- A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar o parecer conjunto dos 
Chefes de Divisão Administrativa e Financeira, António Moreira, responsável 
pela área de Recursos Humanos e Chefe de Divisão dos Serviços Integrados 
da Presidência, Maria José Lopes, responsável pela área de Assessoria 
Jurídica, de forma a poder deliberar sobre o pedido na próxima reunião do 
órgão executivo. -------------------------------------------------------------------------------- 
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------- 17. PEDIDO DE MOBILIDADE GERAL, DE HIGINO MANUEL JOÃO 
LEITE – CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE 
PÚBLICO – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL: - Foi presente 
um requerimento de Higino Manuel João Leite, datado de quatro de 
dezembro de dois mil e treze, residente na Praça do Município, número 
quarenta e um, segundo frente, em Santiago do Cacém, registado nos 
Serviços com o número “2013,EXP,E,GE,5692”, a exercer funções de 
Assistente Operacional (Motorista de Transportes Coletivos), no qual 
solicitou a mobilidade geral. ----------------------------------------------------------------- 
------- O Executivo tomou conhecimento da informação fornecida pela Jurista 
Isabel Marrana, da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional 
do Norte, datada de dezasseis de abril de dois mil e catorze, sobre o assunto 
em questão, cuja cópia se acha arquivada na pasta que contem os assuntos 
das atas das reuniões do órgão executivo. -------------------------------------------- 
------- A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar o parecer conjunto dos 
Chefes de Divisão Administrativa e Financeira, António Moreira, responsável 
pela área de Recursos Humanos e Chefe de Divisão dos Serviços Integrados 
da Presidência, Maria José Lopes, responsável pela área de Assessoria 
Jurídica, de forma a poder deliberar sobre o pedido na próxima reunião do 
órgão executivo. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- 18. OFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 
“RESOLUÇÃO SOBRE INTRODUÇÃO DE PORTAGENS NA A4 – 
AUTOESTRADA TRANSMONTANA” – PARA CONHECIMENTO: - A 
Câmara tomou conhecimento do ofício com a referência número três mil, 
quinhentos e oitenta e sete, datado de vinte e seis de maio do corrente ano, 
do Presidente da Câmara Municipal de Bragança, registado nos Serviços 
com o número “2014,EXP,E,GE,2831”, junto ao qual remeteu uma certidão 
sobre a resolução aprovada em reunião daquele órgão, realizada no dia vinte 
e seis de maio último, sobre a eventual introdução de portagens na A4 – 
Autoestrada Transmontana. ----------------------------------------------------------------- 
 
------- 19. CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA – ENVIO DE CERTIDÃO 
SOBRE A APROVAÇÃO DE PROPOSTA “RESOLUÇÃO SOBRE 
INTRODUÇÃO DE PORTAGENS NA A4 – AUTOESTRADA 
TRANSMONTANA” – PARA CONHECIMENTO: - No seguimento da 
deliberação anterior, o Executivo tomou conhecimento da certidão enviada 
pela Câmara Municipal de Bragança, extraída da deliberação tomada por 
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este órgão acerca do assunto em título, registada nos Serviços com o 
número “2014,EXP,E,GE,2832”. ----------------------------------------------------------- 
 
------- 20. ASSOCIAÇON DE LA LHENGUA I CULTURA MIRANDESA – 
DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO, 
COMO SÓCIO COLETIVO: - Foi presente o ofício proveniente da 
Associaçon de La Lhengua I Cultura Mirandesa, com sede em Miranda do 
Douro, datado de vinte e um de maio de dois mil e catorze, registado nos 
Serviços com o número “2014,EXP,E,GE,2700”, no qual propõe a adesão 
desta Câmara Municipal, como sócio coletivo daquela associação, “na 
convicção de que futuras relações de cooperação em prol da cultura do 
Planalto Mirandês possam constituir contributos importantes para a 
afirmação de uma região que partilha um fundo cultural comum.” ------------- 
------- A Câmara, analisados os estatutos da associação e a ficha de adesão 
de sócio, com o valor de quota anual de trinta euros (€ 30,00) e, dentro das 
atribuições que lhe cabem, no que se refere à cultura e património deliberou, 
por unanimidade, aderir àquela associação como sócio coletivo, bem como 
aprovar os estatutos pelos quais se rege. ---------------------------------------------- 
------- Nos termos do estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 33.º, Anexo I, 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mais foi deliberado submeter a 
presente deliberação a apreciação e votação da Assembleia Municipal. --- 
 
------- 21. ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BRAGANÇA – MOÇÃO SOBRE O 
“SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE” – PARA CONHECIMENTO: - O 
Executivo tomou conhecimento do ofício número cinquenta e quatro, de oito 
de maio do corrente ano, oriundo da Assembleia Municipal de Bragança, 
registado nos Serviços com o número “2014,EXP,E,GE,2663”, junto ao qual 
anexou a moção aprovada, por unanimidade, naquele órgão sobre o Serviço 
Nacional de Saúde e o destino dada à mesma. -------------------------------------- 
 
------- 22. ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ – MOÇÃO 
“PELA DEFESA DO SNS – A SAÚDE NÃO TEM CUSTO” – PARA 
CONHECIMENTO: - A Câmara tomou conhecimento do ofício número cinco, 
de vinte e nove de maio do corrente ano, proveniente da Assembleia 
Municipal de Alfândega da Fé, registado nos Serviços com o número 
“2014,EXP,E,GE,2968”, junto ao qual anexou a moção aprovada naquela 
Assembleia respeitante à defesa do Serviço Nacional de Saúde e o envio da 
mesma a várias entidades governamentais. ------------------------------------------ 
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------- 23. COMISSÃO DE FESTAS SANTA ANA – 2014 – DESPACHO 
AUTORIZADOR PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
ESPECIAL ATÉ ÀS 6H00 – PARA RATIFICAÇÃO: - O Executivo deliberou, 
por unanimidade, ratificar o Despacho, emanado pelo Senhor Presidente da 
Câmara, datado de quatro de junho de dois mil e catorze, no requerimento 
da Comissão de Festas Santa Ana, registado nos Serviços com o número 
“2014,EXP,E,GE,2891”, no qual solicitou autorização para realizar uma festa 
noturna no dia seis de junho na rua da Casa da Cultura (antiga pizzaria Xoi), 
que adiante se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
------- “Dado o caráter excecional e tratar-se da festa dos finalistas da Escola 
Secundária de Mogadouro, com realização da mesma pela Comissão de 
Festas de Santa, autorizo a licença especial até às 04h00. À DAF-expediente 
geral e ao executivo para ratificação na próxima reunião”. ----------------------- 
 
------- 24. COMISSÃO DE FESTAS SANTA ANA 2014 – PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE TAXAS DE RUÍDO, OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA E 
LANÇAMENTO DE FOGUETES – PARA DELIBERAÇÃO: - Foi pedida pela 
Comissão de Festas de Santa Ana, no requerimento registado nos Serviços 
com o número “2014,EXP,E,GE,2892”, a isenção de taxas de ruído, 
ocupação da via pública e lançamento de foguetes, nos dias cinco, seis e 
sete de julho próximo, dias da realização das festividades. ------------------------ 
------- O Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido, isentando 
a “Comissão de Festas de Santa Ana – Néctar de 88”, do pagamento das 
taxas requeridas. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- 25. PEDIDO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL S. SEBASTIÃO 
VALVERDE – DELIBERAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE APOIO 
FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA A CAPELA DE 
SANTO ANDRÉ: - Sobre o assunto mencionado em título, o Executivo 
deliberou, por unanimidade, retirá-lo da Ordem do Dia, por lhe suscitar 
dúvidas o pedido apresentado. ------------------------------------------------------------ 
 
------- 26. GABINETE MUNICIPAL DE DESPORTO – ATRIBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIO AO GRUPO VETERANOS DE MOGADOURO (VIII INTER-
FREGUESIAS FUTSAL 2014): - Foi presente uma informação número 
quinze, datada de dois de junho corrente, do Gabinete Municipal de 
Desporto, assinada pelo Professor Mário Amaro, registada nos Serviços com 
o número “2014,EXP,I,GE,214”, em que informou que, vai aquele gabinete, 
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organizar o VIII Inter-Freguesias Futsal 2014, nos meses de junho e julho, 
decorrendo daí despesas, solicitando o apoio da Câmara Municipal. -------- 
------- O Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir à organização um 
subsídio na importância de dois mil, oitocentos e cinquenta euros 
(€2.850,00), para suportar os gastos resultantes do torneio, após verificação 
de fundos e cabimentação da despesa. ------------------------------------------------ 
 
------- 27. PEDIDO DE MARIA DA LUZ MAJOR CORDEIRO GONÇALVES – 
CANDIDATURA A AJUDA A EMPRESAS – ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - 
Foi presente uma petição de Maria da Luz Major Cordeiro Gonçalves, datada 
de vinte e um de maio de dois mil e catorze, registada nos Serviços com o 
número “2014,EXP,E,GE,2694”, residente na estrada nacional número 
duzentos e vinte e um, número três, na localidade de Zava deste concelho, 
em que requereu, na qualidade de empresária em nome individual, ajuda 
para aumentar a sua exploração de mel, pólen e enxames. – Referiu que a 
empresa já conta com seiscentas colmeias, um armazém, uma sala de 
extração de mel devidamente equipada e dois postos de trabalho, 
pretendendo empregar mais pessoas com o eventual crescimento da 
empresa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
------- Sobre o pedido em causa, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
solicitar a informação técnica da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Social, no âmbito da promoção do empreendedorismo no concelho, para 
deliberação na próxima reunião do órgão executivo. ------------------------------ 
 
------- 28. COMISSÃO DE FESTAS SANTA ANA 2014 – PEDIDO DE APOIO 
MONETÁRIO: - Analisado o requerimento de Pedro Alexandre Rodrigues 
Patrão, representante da Comissão de Festas Santa Ana (Néctar de 88), 
registado nos Serviços com o número “2014,EXP,E,GE,2893”, em que 
solicitou a colaboração do Município para realizar a festa deste ano, nos dias 
quatro, cinco e seis de julho, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir-
lhe um subsídio no valor de mil e quinhentos euros (€ 1.500,00) para 
pagamento da atuação da Banda Filarmónica, após cabimentação da 
despesa inerente, bem como todo o apoio logístico necessário. ------------------ 
 
------- 29. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTO E 
AMBIENTE – PEDIDO DE JOSEFINA NASCIMENTO PIRES MARTINS, 
PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DO CONSUMIDOR N.º 
7270, EM CINCO PRESTAÇÕES: - Foi presente um requerimento de 
Josefina Nascimento Pires Martins, registado nos Serviços com os números 
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“2014,UOIEA,I,GE,1046” e “2014,EXP,E,GE,2930”, residente na rua de 
Ploumagoar, em Mogadouro, no qual solicitou o pagamento das dívidas 
referentes ao fornecimento de água a que se refere a instalação número sete 
mil, duzentos e sessenta e um, no valor total de duzentos e vinte e oito euros 
e trinta e oito cêntimos (€ 228,38), em cinco prestações, pelo facto de se 
encontrar ausente do país, por motivos de trabalhos, no período de vinte e 
três de novembro de dois mil e doze a vinte e quatro de março de dois mil e 
catorze. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- O Chefe de Divisão de Infraestruturas, Equipamento e Ambiente, José 
Pinto, na sua informação número mil e quarenta e seis, de cinco de junho 
corrente, informou que, de acordo com o artigo 12.º do Regulamento 
Municipal aplicável, pode ser autorizado o pedido da requerente, mas que, à 
data de quatro de junho de dois mil e catorze, a importância devida da 
referida consumidora é a seguinte: -------------------------------------------------------- 
“Consumidor n.º 7270 ------------------------------------------------------------------------- 
Água (Débito + Juros incluídos = 110,81 € --------------------------------------------- 
Água + (Execuções Fiscais) – 124,18 € ------------------------------------------------- 
Total: 234,99 €”. -------------------------------------------------------------------------------- 
------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da 
requerente nos termos informados pelo Chefe de Divisão. ------------------------- 
 
---------- ATIVIDADES CULTURAIS: - A Senhora Vereadora Virgínia Vieira, 
lembrou o Executivo, dado que os convites já teriam seguido por correio, das 
atividades culturais que iriam ter lugar durante o mês de junho, no dia 
catorze, o “Fórum Trindade Coelho”, na Casa da Cultura e nos dias vinte e 
um e vinte e dois, mais uma “Feira Social”, no Parque da Vila. -------------------- 
 
------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos 
efetuados entre o dia vinte e sete de maio e o dia onze de junho de dois mil e 
catorze na importância de seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e 
vinte e três euros e cinquenta e nove cêntimos (€ 655.623,59). --------------- 
 
------- ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por unanimidade, 
aprovar a presente ata em minuta, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º, Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a fim de que tudo o que 
foi tratado na reunião se torne executório imediatamente, tendo o Senhor 
Presidente encerrado a reunião às doze horas, de que para constar se lavrou 
a presente ata, que eu                                           Maria da Conceição 
Cordeiro Andrade Teixeira, Coordenadora Técnica, redigi e subscrevi: ----- 
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