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Reunião de 14 de janeiro de 2014  

 

 
--------------------- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no catorze de janeiro do ano de dois mil e 
catorze. ----------------------------------------------------------------------------  
------- Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
catorze, no edifício dos Paços do Município e Sala das Sessões, 
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 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, António Luís 
Moreira, Chefe da 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 treze 
de janeiro. Verificou-se um total de disponibilidades no valor três 
milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e dezanove 
euros e setenta cêntimos (€3.387.919,70). --------------------------------------- 
 
 

***** 
 

------- 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO  
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 27/12/2013: - Foi presente a ata da 
reunião extraordinária realizada no dia vinte e sete de dezembro de 
dois mil e treze, cuja fotocópia, foi previamente distribuída a todos 
os membros do executivo. ------------------------------------------------------- 
------- Colocada à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.  
 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 
 
------- 2.1. DESPACHOS POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E URBANISMO: - A Câmara tomou conhecimento da 
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relação das licenças emitidas pelo vereador com competências 
delegadas, durante o mês de dezembro de dois mil e treze: ----------- 
Lic.ª Requerente Local da Obra Destino da Obra 

74/13 Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro Mogadouro Equipamento de apoio à terceira 
idade 

75/13 António Augusto Rodrigues Vilarinho dos 
Galegos 

Uso geral 

 
----- 2.2. DESPACHOS POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E URBANISMO: - A Câmara tomou conhecimento da 
relação dos projetos aprovados pelo vereador com competências 
delegadas, durante o mês de dezembro de dois mil e treze. ----------- 
 
Proc.º Requerente Local da Obra Natureza/Tipo 

57/11 Artur da Conceição Mendes Azinhoso Construção Nova 

39/12 Carlos João Lopes da Rocha Castelo Branco Construção Nova 

78/13 Manuel da Ressurreição Cordeiro Brunhoso Construção Nova 

66/13 Abel António Moreira de Oliveira  Azinhoso Construção nova 

110/13 Manuel Joaquim Morais Casimiro Mogadouro Construção nova 

108/13 Maria Leonor Gonçalves de Oliveira 
Carvalho 

Brunhoso Construção nova 

59/12 Fernando Sérgio  Neves da Silva e Sousa Paradela Construção nova 

99/13 Henrique Manuel Barroco Castelo Branco Construção nova 

 
------ 2.3. FRANCISCO SILVA – CERTIDÃO DE NEGÓCIO 
JURÍDICO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E URBANISMO: - Foi presente uma petição 
apresentada por Francisco Silva, Balbina da Encarnação Silva 
Cordeiro, Maria Isabel da Silva Canadas e Teresa da Apresentação 
Silva Cordeiro, datada de treze de janeiro de dois mil e catorze, a 
solicitar a emissão de certidão em como a Câmara Municipal não vê 
inconveniente e é de parecer favorável à celebração de negócio 
jurídico de constituição de compropriedade ou aumento de 
compartes sobre os prédios rústicos inscritos na matriz com os n.ºs 
203-D, denominado por “Cruz da Lagoa”; 199-N, denominado por 
“Algondrim”; 510-G, denominado por “Picança” e 735-G, 
denominado por “Almendreira”, sitos na freguesia de Bemposta, 
concelho de Mogadouro. ---------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto e na sequência da informação 
da Unidade de Ordenamento do Território e Urbanismo, datada de 
treze de janeiro de dois mil e catorze, deliberou, por unanimidade 
emitir parecer favorável à celebração de negócio jurídico de 
constituição de compropriedade ou aumento de compartes sobre os 
prédios supra referenciados. ---------------------------------------------------- 
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------- 3. CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 

URBANA NA VILA DE MOGADOURO – RELATÓRIO FINAL DO 

JÚRI DO CONCURSO – ADJUDICAÇÃO FINAL: - Foi presente o 

Relatório Final do Júri do Concurso designado para o procedimento 

mencionado em epígrafe, o qual foi registado com a referência 

2013,OMAD,I,GE,1826. ------------------------------------------------------ 

------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do vereador com competências delegadas, 

exarado em vinte e sete de dezembro de dois mil e treze, que 

aprovou o citado Relatório Final e que adjudicou a Prestação de 

Serviços de Limpeza Urbana na Vila de Mogadouro à sociedade 

FOCSA, Serviços de Saneamento Urbano de Portugal, concorrente 

classificado em primeiro lugar, pelo valor de cento e vinte e dois mil, 

oitocentos e oitenta euros (€122.880,00) acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor, pelo prazo de um ano. ------------------------------------- 

------- 4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA NA 
VILA DE MOGADOURO – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 
CONTRATO. INFORMAÇÃO DO CHEFE DE DIVISÃO 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi presente, em anexo à 
informação do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, datada 
de nove de janeiro de dois mil e catorze, registada com a referência 
2014,EXP,I,GE,16, a minuta do contrato referente ao Procedimento 
de Concurso Público Internacional de “Prestação de Serviços de 
Limpeza Urbana na Vila de Mogadouro”, a celebrar entre o 
Município de Mogadouro e a sociedade FOCSA – Serviços de 
Saneamento Urbano de Portugal, S. A. -------------------------------------- 
--------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a supra mencionada minuta. ----------------------------------------- 
 

------ 05. CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO E FUNDOS 

FIXO DE CAIXA. INFORMAÇÃO DO CHEFE DE DIVISÃO 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.: - A Câmara, analisado o 

assunto e atenta a informação do Chefe da Unidade Orgânica 
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Administrativa e Financeira, datada de sete  de janeiro de dois mil e 

catorze, registada com a referência 2014,EXP,I,GE,15, deliberou, 

por unanimidade, aprovar a constituição dos Fundos de Maneio de 

acordo com o previsto no Regulamento de Controlo Interno e 

Regulamento de Constituição e Gestão de Fundos de Maneio e 

Fundos Fixos de Caixa. ---------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado aprovar a alteração do Fundo de Maneio 

criado em nome de Modesto José Rodrigues para Manuel Luís 

Pimentel e a alteração do Fundo Fixo de Caixa em nome de Victor 

Valdemar Lopes para Emídio do Nascimento Calvo.  ------------------- 

 ------ 06. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS 

INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO (MT), 

BAIXA TENSÃO (BTE E BTN), ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) E 

INSTALAÇÕES SAZONAIS (BTN-SAZONAL) PERTENCENTES 

AO MUNICÍPIO DE MOGADOURO – PROPOSTA DE 

ALTERAÇÕES DO PREÇO BASE DO CONCURSO E DO PRAZO 

DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO ENG.º 

ELETROTÉCNICO. Para ratificação: - Foi presente a informação 

do Eng.º Eletrotécnico datada de seis de janeiro de dois mil e 

catorze, registada com a referência 2014,UOEIC,I,GE,32. ----------- 

------ O Técnico refere que o preço base do concurso supra 

referenciado foi alterado por motivo dos constantes aumentos ao 

preço da energia elétrica, passando a ser o montante de um milhão, 

duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quinze euros e trinta 

e sete cêntimos (€1.294.615,37), por ano e que o prazo de 

execução do contrato poderá ser de trezentos e sessenta e cinco 

(365) dias. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ O Técnico informa ainda que o prazo do contrato poderá ser 

de trezentos e sessenta e cinco dias, renovável por igual período 

até ao limite máximo de três anos, ou seja, quatro anos no cômputo 

geral. ----------------------------------------------------------------------------------

------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do vereador com competências delegadas, 

datado de sete de janeiro de dois mil e catorze que aprovou as 
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alterações do preço base do concurso bem como do prazo nos 

termos da informação técnica. ------------------------------------------------ 

------ 07. COBERTURA DO ESTÁDIO DO CENTRO ESCOLAR – 

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

DE OBRAS MUNICIPAIS. Para ratificação: – Foi presente a 

informação da Unidade de Obras Municipais, datada de três de 

janeiro de dois mil e catorze, registada com a referência 

2014,OMADM,I,GE,7. ------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara, analisado o assunto deliberou por maioria, três 

votos contra dos vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, 

aprovar a suspensão dos trabalhos relativos à execução da 

empreitada da “Cobertura do Estádio do Centro Escolar” até que 

cessem as causas que a determinaram, nos termos do estabelecido 

pela alínea b) do artigo 365.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro na nova redação. -------------------------------------------------------- 

--------- Os vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata 

justificaram a sua forma de votação por discordarem uma vez que a 

designação dada à obra não coincide com a obra a realizar. ---------- 

------- 08. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PRÉDIO 

RÚSTICO NO PRÉDIO ART.º 50-K NO AZINHOSO – CONTA 

FINAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - 

Foi presente a informação da Unidade de Obras Municipais, datada 

de vinte e sete de dezembro de dois mil e treze, registada com a 

referência 2013,OMADM,I,GE,1833. ----------------------------------------- 

------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 

aprovar a conta final da obra de “Drenagem de Águas Pluviais no 

Prédio Rústico Art.º 50-K, no Azinhoso”, executada por 

administração direta, no total de dois mil, oitocentos e trinta e cinco 

euros (€2.835,00). ----------------------------------------------------------------- 

------ 09. RECONSTRUÇÃO DE UM MURO DE UM PRÉDIO 

RÚSTICO, EM BRUNHOSINHO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE 

OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o assunto e na 

sequência da informação da Unidade de Obras Municipais, datada 
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de cinco de dezembro de dois mil e treze, registada com a 

referência 2013,OMADM,I,GE,1714, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a realização, por administração direta, dos trabalhos, 

constantes na mencionada informação, estimados em mil duzentos 

e cinco euros (€1.205,00), usando para o efeito as máquinas do 

município e sendo os materiais adquiridos através do armazém, 

com base no concurso anual de fornecimento contínuo de materiais 

ao município. --------------------------------------------------------------------- 

------ 10. CARLOS BELMIRO SOARES – PEDIDO DE 

PAGAMENTO DE RECIBO DE AGUA EM PRESTAÇÕES. 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS, 

EQUIPAMENTOS E AMBIENTE: - Foi presente a informação da 

Divisão de Infraestruturas, Equipamentos e Ambiente, datada de 

seis de janeiro de dois mil catorze, registada com a referência 

2014,UOIEA,I,GE,20, referente a uma petição subscrita por Maria 

da Natividade Azevedo Cardoso, datada de dezoito de dezembro de 

dois mil e treze, registada com a referencia 2013,EXP,E,GE,5892, a 

solicitar que a fatura de água com o número A.77831/2013, emitida 

em nome de Carlos Belmiro Soares, referente ao período de um de 

novembro de dois mil e treze a trinta de novembro de dois mil e 

treze, na importância de novecentos e noventa euros e sessenta e 

três cêntimos (€990,63) possa ser paga em cinco prestações 

mensais. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 

deferir o pedido e autorizar o pagamento da importância em falta 

em cinco prestações mensais, conforme solicitado pela requerente.  

----- 11. LURDES DA CONCEIÇÃO AFONSO PEREIRA - PEDIDO 

DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS NA PISCINA 

MUNICIPAL E GINÁSIO. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL: – Foi presente a 

informação da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, 

datada de trinta de dezembro de dois mil e treze, registada com a 

referência 2013,UOCUL,I,GE,1835, referente a uma petição 
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apresentada por Lurdes da Conceição Afonso Pereira, a solicitar a 

isenção do pagamento das taxas na Piscina Municipal coberta e 

Ginásio Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara, analisado o assunto e na sequência da informação 

anteriormente referida deliberou, por unanimidade, deferir o pedido 

da requerente, isentando a requerente do pagamento das taxas 

previstas devendo apresentar documento emitido por um médico da 

especialidade, onde conste um plano detalhado dos exercícios e 

atividade física aconselháveis para orientação dos professores que 

exercem funções no Ginásio. ------------------------------------------------- 

-------- 12. DANIEL JOAQUIM FERNANDES – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 40 DO 

LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO – O Executivo 

deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem de 

trabalhos uma vez que o mesmo não se encontra informado pelos 

serviços. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ 13. JERÓNIMO & TEIXEIRA, S. A. – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CLÁUSULA DE 

REVERSÃO DO LOTE N.º 11 DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 

DE MOGADOURO. INFORMAÇÃO DO CHEFE DA DIVISÃO 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi presente a informação da 

Divisão Administrativa e Financeira, datada de nove de janeiro de 

dois mil e catorze, registada com a referência 2014,EXP,I,GE,17, 

relativa a uma petição oriunda da sociedade Jerónimo & Teixeira, S. 

A., com sede na E. N. 220, 5160-068, Carviçais, concelho de Torre 

de Moncorvo, a solicitar, nos termos do n.º 3, do art.º 20.º do 

Regulamento do Loteamento Industrial de Mogadouro, o 

cancelamento do ónus previsto no ponto cinco (5) da escritura 

pública de compra e venda celebrada em dezanove de fevereiro de 

dois mil e treze, para o lote de terreno número onze (11), inscrito na 

matriz predial sob o 2607 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Mogadouro a favor da requerente sob o número mil 

setecentos e cinquenta (1750). ------------------------------------------------- 
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------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 

deferir o pedido e autorizar o cancelamento do ónus previsto no 

ponto 5 da escritura pública de compra e venda celebrada em 

dezanove de fevereiro de dois mil e treze, para efeitos de hipoteca 

do referido lote de terreno e obtenção de financiamento bancário 

destinado à execução de obras de construção. -------------------------- 

------- 14. SUSPENSÃO DE VOOS DE INSTRUÇÃO NO 

PLANADOR CS-PBH. INFORMAÇÃO DO DIRETOR DO 

AERÓDROMO MUNICIPAL. – O Senhor presidente informou a 

vereação que lhe foi enviada pelo Senhor Diretor do Aeródromo 

Municipal, em treze de janeiro de dois mil e catorze, informação 

adicional sobre o estado do Planador na qual referia que a 

aeronave do município, contrariamente ao referido na sua 

informação datada de trinta de dezembro de dois mil e treze, 

registada com a referência 2013,EXP,I,GE,523, as fissuras 

detetadas na aeronave são passiveis de reparação, pelo que foi 

proposta a retirada do presente assunto da agenda de trabalhos. ---

------ A Câmara concordou com a proposta e deliberou, por 

unanimidade retirar o assunto da ordem do dia. --------------------------- 

------- 15. PROPOSTA DOS VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA PARA ALTERAÇÃO DOS DIAS DAS FEIRAS 

QUINZENAIS: - Pelos vereadores eleitos pelo Partido Social 

Democrata foi apresentada a proposta cujo teor a seguir se 

reproduz e a qual foi registada com a referência 

2013,EXP,I,GE,516: -------------------------------------------------------------- 

------ “No sentido de dar resposta aos anseios dos feirantes e da 

maioria do comércio local em relação ao calendário das feiras 

quinzenais do nosso concelho, os vereadores do PSD, propõem 

que as mesmas passem a realizar-se sempre nos dias dois e 

dezasseis, excepto se coincidirem com o Domingo. Neste caso, 

propomos que as mesmas passem para a segunda-feira. ------------ 

Os vereadores do PSD ----------------------------------------------------------- 

António Joaquim Pimentel ------------------------------------------------------- 
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João Manuel dos Santos Henriques ------------------------------------------ 

Maria Teresa Sanches C. das Neves” --------------------------------------- 

-------- A Câmara, analisada a proposta apresentada deliberou, por 

unanimidade, auscultar a Associação Comercial, Industrial e 

Serviços de Mogadouro, a Comissão de Feirantes e se possível a 

população em geral sobre a alteração proposta a fim de o assunto 

ser objeto de análise em próxima reunião de executivo. ---------------- 

------ 16. JUNTA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DO PESO – 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE 

PASSEIO TT. INFORMAÇÃO DO NÚCLEO DE EXPEDIENTE 

GERAL: - Foi presente a informação do Núcleo de Expediente 

Geral, datada de oito de janeiro de dois mil e catorze, registada com 

a referência 2014,EXP,I,GE,13, referente a uma petição, oriunda da 

Junta de Freguesia de S. Martinho do Peso, a solicitar autorização 

para a realização de um passeio TT, a levar a efeito em vinte de 

fevereiro de dois mil e catorze. ------------------------------------------------- 

------- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 

informação anteriormente referida deliberou, por unanimidade, 

deferir o pedido, ficando o mesmo condicionado à apresentação dos 

elementos constantes da aludida informação. ---------------------------- 

------ 17. CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – DELEGAÇÃO DE 

MOGADOURO – PLANO DE ATIVIDADES – PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIO: - Foi presente uma comunicação 

proveniente da Delegação de Mogadouro da Cruz Vermelha 

Portuguesa, datada de vinte e seis de novembro de dois mil e treze, 

registada com a referência 2013,EXP,E,GE,5609. ----------------------- 

------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 

atribuir um subsídio no montante de cinco mil euros (€5.000,00) de 

acordo com o plano de atividades apresentado, a liquidar em dez 

tranches mensais, com inicio em fevereiro do corrente ano. ----------- 

------- 18. COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO 

AMARO - PEDIDO DE APOIO: - Foi presente uma petição 

subscrita por Sónia Maria Pinto Verde, na qualidade de 
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representante da Comissão de Festas em Honra de Santo Amaro 

do lugar de Zava a solicitar a atribuição de um apoio monetário para 

realização dos festejos que terão lugar no dia vinte e cinco de 

janeiro de dois mil e catorze. ---------------------------------------------------- 

------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 

não atribuir o apoio financeiro solicitado uma vez que a referida 

comissão de festas não se encontra legalmente constituída, 

disponibilizando, contudo o apoio logístico possível, 

designadamente através do fornecimento de energia elétrica e da 

eventual cedência do palco do município. ----------------------------------- 

------ 19. PEDRO MIGUEL RODRIGUES – PEDIDO DE APOIO 

FINANCEIRO PARA DESLOCAÇÃO A SEVILHA PARA 

PARTICIPAÇÃO EM MARATONA: - Foi presente uma petição 

apresentada por Pedro Miguel Rodrigues, datada de sete de janeiro 

de dois mil e treze, registada com a referência 2014,EXP,E,GE,157, 

a solicitar, na qualidade de praticante desportivo na modalidade de 

atletismo, a atribuição de um apoio financeiro destinado ao 

pagamento das despesas com deslocações e alojamento inerentes 

à sua participação na maratona de Sevilha no próximo dia 23 de 

fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------

------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 

retirar o assunto da ordem de trabalhos sendo o mesmo presente 

em próxima reunião de executivo. ---------------------------------------------  

------- 20. DOCE MODÉSTIA – GRUPO DE PAULITEIRAS DE 

VALCERTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE SUBSÍDIO PARA 

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: – Foi presente uma 

petição subscrita por Flávia Helena Gonçalves Felgueiras, 

representante do Grupo de Pauliteiras de Valcerto “Doce Modéstia” 

a solicitar a atribuição de um subsídio no montante de setecentos e 

dez euros (€710,00) destinado à aquisição de instrumentos 

musicais. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 

atribuir um subsídio no montante de setecentos e dez euros 
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(€710,00), para os fins solicitados, após cabimentação da referida 

verba pelo Núcleo de Contabilidade. ----------------------------------------- 

------- 21. CONCURSO DE PRESÉPIOS DE RUA – 2013 – ATA DE 

CLASSIFICAÇÃO. Para conhecimento – A Câmara tomou 

conhecimento do teor da ata lavrada pela Comissão Organizadora 

do concurso de “Presépios de Rua - 2013”, anexa à informação da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, datada de seis de 

janeiro de dois mil e catorze, registada com a referência 

2014,UOCUL,I,GE,27, da qual consta a lista de classificação final 

referente ao concurso em epígrafe. ------------------------------------------- 

 

- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efetuados entre o dia vinte e sete e o dia trinta de 
dezembro de dois mil e treze, no total de cinquenta e cinco mil, 
oitocentos e vinte e dois euros e vinte e um cêntimos (€55.822,21) e 
entre o dia dois e o dia treze de janeiro de dois mil e catorze, no 
total de cento e noventa e um mil, cento e vinte e sete euros e um 
cêntimo (€191.127,01). -----------------------------------------------------------  
 

 

------- ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por 

unanimidade, aprovar a presente ata 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 vinte minutos, de que para constar se 

lavrou a presente ata que eu, António Luís Moreira, ____________, 

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, coadjuvado pelo 

Assistente Técnico Paulo Jorge Ribeiro Salomé, redigi e subscrevi. - 


