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-------------------- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Mogadouro, 
realizada no dia vinte e sete de maio do ano de dois mil e catorze. -------------- 
------- Aos vinte e sete dias do mês de maio 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, 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: --------- 
 
------- BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia vinte e seis 
de maio do ano de dois mil e catorze. Verificou-se um total de 
disponibilidades no valor de cinco milhões, cento e cinquenta mil, novecentos 
e setenta euros e trinta e cinco cêntimos (€ 5.150.970,35). ------------------------ 
 

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

------- VISITA PASTORAL DO SENHOR BISPO DA DIOCESE DE 
BRAGANÇA-MIRANDA A MOGADOURO: - O Senhor Presidente da 
Câmara deu conhecimento à Vereação que, no dia trinta e um de maio, 
próximo sábado, terá lugar a visita de Sua Excelência Reverendíssima Dom 
José Manuel Garcia Cordeiro, Bispo da Diocese de Bragança-Miranda, à vila 
de Mogadouro. – Que a receção oficial ocorrerá nos Paços do Concelho. ----- 
 

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

2014/05/14. ------------------------------------------------------------------------------ 
2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO. ----------------------------------- 
3. GABINETE DO PRESIDENTE – PROPOSTA PARA DESIGNAÇÃO 

DOS JÚRIS PARA RECRUTAMENTO DOS CARGOS DE DIREÇÃO 
INTERMÉDIA DE 2.º E 3.º GRAU DO MUNICÍPIO DE MOGADOURO. 

4. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTO E AMBIENTE – 
PEDIDO DE PAGAMENTO DO RECIBO DE ÁGUA DE NOVEMBRO E 
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DEZEMBRO/2013, EM QUATRO PRESTAÇÕES MENSAIS, DE 
CARLA MARIA CHAPELEIRO MONTEIRO. ----------------------------------- 

5. UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – PEDIDO DE VÍTOR FILIPE 
MARCOS SAMPAIO, PARA REPARAÇÃO DE UM ARMAZÉM 
AGRÍCOLA NA RUA DA TAPADA, NO LUGAR DE SAMPAIO. ----------- 

6. UNIDADE DE OBTAS MUNICIPAIS – COBERTURA DO ESTÁDIO DO 
CENTRO ESCOLAR – CESSAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS 
TRABALHOS. --------------------------------------------------------------------------- 

7. UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – ARRANJO URBANÍSTICO E 
REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DE VALVERDE – REVISÃO DE 
PREÇOS DEFINITIVA. --------------------------------------------------------------- 

8. UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – MELHORIA DE ALOJAMENTO 
A MARIA ADELAIDE CORDEIRO PARRA, DE TÓ. ------------------------- 

9. XXXI FEIRA EMPRESARIAL DE SÃO PEDRO – PEDIDO DA 
ASSOCIAÇÃO, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MACEDO DE 
CAVALEIROS (ACISMC) PARA IDENÇÃO DO PAGAMENTO DE 
TAXAS DE MEIOS SONOROS E AFIXAÇÃO DE CARTAZES. -------- 

10. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-
MONTES – APELO AO MINISTRO DA SAÚDE PELA APLICAÇÃO DA 
PORTARIA 82/2014, DE 10 DE ABRIL, EM TRÁS-OS-MONTES. ----- 

11. CONCURSO CONCELHIO DE BOVINOS DE RAÇA 
MIRANDESA – APROVAÇÃO DOS VALORES DOS PRÉMIOS E 
PAGAMENTO DO ALMOÇO AOS CRIADORES E AGRICULTORES. 
 

------- 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 2014/05/14: - Foi presente a ata da reunião ordinária do dia catorze 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 
------- PARECER FAVORÁVEL À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE – EMISSÃO DE CERTIDÃO: - Foi presente o 
requerimento de João Batista Pimentel, registado com o número trezentos e 
vinte e sete, de vinte e um de maio de dois mil e catorze, em que solicitou, 
nos termos do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto (Áreas 
urbanas de génese ilegal), lhe seja emitida certidão, em como a Câmara não 
vê inconveniente e, é de parecer favorável à celebração de negócio jurídico, 
constituição de compropriedade ou aumento de compartes sobre os prédios 
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rústicos inscritos nas matrizes números 98 Secção E; 218 Secção C; 293-B e 
286-C, da freguesia de São Martinho do Peso. -------------------------------------- 
-------- A Câmara, considerando a informação da Arquiteta Alexandra 
Machado, da Unidade de Ordenamento do Território e Urbanismo, datada de 
vinte e um de maio corrente, deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do 
requerente, emitindo parecer favorável à constituição de compropriedade dos 
referidos prédios rústicos. -------------------------------------------------------------------- 
 
------- PARECER FAVORÁVEL À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE – EMISSÃO DE CERTIDÃO: - Apresentou o munícipe 
António Alberto Gonçalves Abreu, um pedido, registado nos Serviços com o 
número trezentos e trinta e cinco, datado de vinte e seis de maio corrente, 
em que requereu, nos termos do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 
23 de agosto (Áreas urbanas de génese ilegal), lhe seja emitida certidão em 
como a Câmara, não vê inconveniente e, é de parecer favorável à 
celebração de negócio jurídico, constituição de compropriedade ou aumento 
de compartes sobre o prédio rústico inscrito na matriz número 84-F, na 
freguesia de Remondes, da União de Freguesias de Remondes e Soutelo. --- 
------- Atendendo à informação da Arquiteta Alexandra Machado, da Unidade 
de Ordenamento do Território e Urbanismo, datada de vinte e seis de maio 
do corrente ano, deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do requerente, 
emitindo parecer favorável à constituição de compropriedade do referido 
prédio rústico. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- PARECER FAVORÁVEL À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE – EMISSÃO DE CERTIDÃO: - Foi presente uma 
petição de Isabel do Patrocínio Ginjo Cordeiro, de Bemposta, registada nos 
Serviços com o número trezentos e trinta e quatro, datada de vinte e seis de 
maio do corrente ano, em que requer, nos termos do n.º 1 do artigo 54.º da 
Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto (Áreas urbanas de génese ilegal), lhe seja 
emitida certidão em como a Câmara não vê inconveniente e é de parecer 
favorável à celebração de negócio jurídico, constituição de compropriedade 
ou aumento de compartes sobre os prédios rústicos inscritos, na freguesia de 
Bemposta, nas seguintes matrizes: ------------------------------------------------------- 
N.º 275-A, denominada por Quinta, ------------------------------------------------------- 
N.º 322-B, denominado por Vale de Urzes, -------------------------------------------- 
N.º 409-D, denominado por Vale Deanteiro, ------------------------------------------- 
N.º 411-D, denominado por Vale Deanteiro, ------------------------------------------- 
N.º 14-E, denominado por Palazebres --------------------------------------------------- 
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N.º 531-G, denominado por Lagar --------------------------------------------------------- 
N.º 536-G, denominado por Lagar, -------------------------------------------------------- 
N.º 540-G, denominado por Coroa, -------------------------------------------------------- 
N.º 541-G, denominado por Lagar, -------------------------------------------------------- 
N.º 949-G, denominado por Eiras da Igreja – Terras de Baixo, ----------------- 
N.º 958-G, denominado por Terras de Baixo, ----------------------------------------- 
N.º 960-G, denominado por Terras de Baixo, ----------------------------------------- 
N.º 172-H, denominado por João Garrido, ---------------------------------------------- 
N.º 340-H, denominado por Vale de Espinho, ----------------------------------------- 
N.º 333-H, denominado por Vale de Espinho, ---------------------------------------- 
N.º 362-H, denominado por Vale de Espinho, ----------------------------------------- 
N.º 441-H, denominado por Fraga da Costureira, ------------------------------------ 
N.º 332-H, denominado por Vale de Espinho, ---------------------------------------- 
N.º 436-H, denominado por Fraga da Costureira, ------------------------------------ 
N.º 392-J, denominado por Lanceiras, --------------------------------------------------- 
N.º 393-J, denominado por Penas Brancas, ------------------------------------------- 
N.º 406-J, denominado por Lanceiras, -------------------------------------------------- 
N.º 448-J, denominado por Menino de Deus, ------------------------------------------ 
N.º 124-K, denominado por Tolheiro, ----------------------------------------------------- 
N.º 134-K, denominado por Tolheiro, ----------------------------------------------------- 
N.º 395-K, denominado por Horto Luzia, ------------------------------------------------ 
N.º 148-L, denominado por Cachiça, ----------------------------------------------------- 
N.º 340-M, denominado por Cabeço Monteiro, ---------------------------------------- 
N.º 426-M, denominado por Cabeço Monteiro. --------------------------------------- 
------- O Executivo, considerando a informação número duzentos e setenta e 
oito, da Arquiteta Alexandra Machado, da Unidade de Ordenamento do 
Território e Urbanismo, datada de vinte e seis de maio corrente, deliberou, 
por unanimidade, deferir o pedido da requerente, emitindo parecer favorável 
à constituição de compropriedade dos referidos prédios rústicos. ------------- 
 
------- 3. GABINETE DO PRESIDENTE – PROPOSTA PARA DESIGNAÇÃO 
DOS JÚRIS PARA RECRUTAMENTO DOS CARGOS DE DIREÇÃO 
INTERMÉDIA DE 2.º E 3.º GRAU DO MUNICÍPIO DE MOGADOURO: - Foi 
apresentada, pelo Senhor Presidente da Câmara, a proposta, datada de 
vinte e dois de maio de dois mil e catorze, sobre o assunto mencionado em 
título, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 

“ (Designação dos júris para Recrutamento dos Cargos de Direção Intermédia 

 2.º e 3.º Grau do Município de Mogadouro) 
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Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------- 

a) A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, procedeu à adaptação à Administração 

Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis nºs. 51/2005, de 

30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 

64/2011, de 22 de dezembro, que aprovou o estatuto do pessoal dirigente 

dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 

Estado; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

b) O Regulamento da Reorganização dos Serviços do Município de Mogadouro, 

que integra o organograma, foi aprovado pela Câmara Municipal, na sua 

reunião ordinária de 04/12/2012 e, em sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de 21/12/2012, publicado no Diário da República, n.º 53, de 15 de 

março de 2013; ----------------------------------------------------------------------------- 

c) A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto que procede à adaptação à Administração 

Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, introduziu 

alterações no recrutamento dos cargos dirigentes, nomeadamente no que 

concerne à forma de designação e composição do júri; ---------------------------- 

d) O júri do recrutamento é designado por deliberação da assembleia municipal, 

sob proposta da câmara municipal, de acordo com o preceituado no n.º 1 do 

artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto; ------------------------------------- 

e) Urge a necessidade de assegurar a direção, programação, organização e 

coordenação de todas as atividades operativas, da Divisão de Serviços 

Integrados da Presidência e da Unidade Orgânica de Obras Municipais da 

Câmara Municipal de Mogadouro, necessárias ao cumprimento dos objetivos 

do planeamento e gestão definidas no orçamento e plano de atividades. ------- 

Assim, proponho à Câmara Municipal: ------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 20 de agosto, seja 

submetido para designação pela Assembleia Municipal a seguinte proposta de 

composição do júri do procedimento concursal constituído nos termos dos n.ºs 2 e 3 

do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por um presidente, designado de 
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entre personalidades de reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade 

pessoal e dois vogais, os quais foram selecionados de entre personalidades de 

reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, sendo que um 

deles deve exercer funções preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 

Administração Pública, a saber: ------------------------------------------------------------------ 

CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU DA DIVISÃO DE 

SERVIÇOS INTEGRADOS DA PRESIDÊNCIA 

PRESIDENTE: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

António Luís Moreira, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira da Câmara 

Municipal de Mogadouro. ------------------------------------------------------------------------ 

VOGAIS: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Joaquim Pinto, Chefe de Divisão de Infraestruturas, Equipamento e Ambiente 

da Câmara Municipal de Mogadouro e Amílcar Domingues Machado, Chefe de 

Divisão de Obras Municipais da Câmara Municipal de Miranda do Douro. ------------- 

CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU 

UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS 

PRESIDENTE: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

José Joaquim Pinto, Chefe de Divisão de Infraestruturas, Equipamento e Ambiente 

da Câmara Municipal de Mogadouro. ---------------------------------------------------------- 

VOGAIS: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amílcar Domingues Machado, Chefe de Divisão de Obras Municipais da Câmara 

Municipal de Miranda do Douro e António Luís Moreira, Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Mogadouro.” ----------------------- 

------- Depois de analisada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta apresentada e, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 13.º da Lei 

n.º 49/2012, de 20 de agosto, seja submetida, para designação pela 

Assembleia Municipal, a proposta de composição dos júris destes dois 

procedimentos concursais. ------------------------------------------------------------------ 
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------- 4. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTO E AMBIENTE 

– PEDIDO DE PAGAMENTO DO RECIBO DE ÁGUA DE NOVEMBRO E 

DEZEMBRO/2013, EM QUATRO PRESTAÇÕES MENSAIS, DE CARLA 

MARIA CHAPELEIRO MONTEIRO: - A requerente Carla Maria Chapeleiro 

Monteiro, residente na Avenida Nossa Senhora do Caminho (Lado poente), 

na vila de Mogadouro, consumidora número quatro mil, seiscentos e onze, 

solicitou, no seu requerimento, datado de onze de abril do corrente ano, 

registado nos Serviços com o número “2014,UOIEA,I,GE,819”, por motivos 

de saúde, o pagamento de fatura/recibo dos meses de novembro e 

dezembro de dois mil e treze, no total de cento e seis euros e setenta e três 

cêntimos, incluindo os juros e multa de execução fiscal (€ 106,73), em quatro 

prestações mensais. -------------------------------------------------------------------------- 

------- O Executivo, com base na informação número oitocentos e dezanove, 

de sete de maio de dois mil e catorze, do Chefe de Divisão de 

Infraestruturas, Equipamento e Ambiente, José Pinto, deliberou, por 

unanimidade, nos termos do disposto no artigo 12.º do Regulamento de 

Aplicação e Cobrança e Tabela de Tarifas e Preços Municipais, autorizar o 

pedido da requerente. ------------------------------------------------------------------------ 

------- 5. UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – PEDIDO DE VÍTOR FILIPE 

MARCOS SAMPAIO, PARA REPARAÇÃO DE UM ARMAZÉM AGRÍCOLA 

NA RUA DA TAPADA, NO LUGAR DE SAMPAIO: - O Senhor Presidente 

informou a Vereação que este assunto será retirado da Ordem do Dia e 

enviado à proveniência – Unidade de Obras Municipais, para completar a 

informação, quanto à identificação da responsável pelas obras, após audição 

da Junta de Freguesia de Azinhoso. ------------------------------------------------------ 

 

------- 6. UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – COBERTURA DO ESTÁDIO 

DO CENTRO ESCOLAR – CESSAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS 

TRABALHOS: - Foi presente a informação número oitocentos e noventa e 

três, de quinze de maio de dois mil e catorze, do Chefe de Divisão da 

Unidade de Obras Municipais, Abel Varandas, na qual informou que estão, 

agora, reunidas as condições necessárias para que o adjudicatário da obra 

em epígrafe, a empresa Mogaeuropa, Lda., recomece a execução dos 

trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- 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), aprovar a cessação da 

suspensão dos trabalhos na empreitada em referência. -------------------------- 

------- Os Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata justificaram a sua 

forma de votação, na sequência da posição assumida sobre o assunto, 

aquando da aprovação da suspensão dos trabalhos, na reunião do órgão 

executivo de catorze de janeiro de dois mil e catorze, quando não 

concordaram com o local de implantação da cobertura. ----------------------------- 

 

------- 7. UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – ARRANJO URBANÍSTICO E 

REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DE VALVERDE – REVISÃO DE 

PREÇOS DEFINITIVA: - A Câmara, atendendo à informação número mil, 

quinhentos e dezassete, de oito de novembro de dois mil e treze, registada 

nos Serviços com o número “2013,OMADM,I,GE,1518”, deliberou, por 

unanimidade, aprovar o valor da revisão de preços definitiva relativa ao 

contrato inicial da empreitada acima identificada de dois mil, duzentos e doze 

euros e noventa e três cêntimos (€ 2.212,93). ---------------------------------------- 

 

------- 8. UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – MELHORIA DE 

ALOJAMENTO A MARIA ADELAIDE CORDEIRO PARRA, DE TÓ: - Foi 

presente a informação número cento e noventa e três, datada de vinte e oito 

de janeiro de dois mil e catorze, assinada pelo Engenheiro Civil da Unidade 

de Obras Municipais, Abel Varandas, junto à qual apresenta o levantamento 

fotográfico do interior da habitação, mapa de quantidades e orçamento dos 

trabalhos referentes à reparação da casa de habitação da munícipe Maria 

Adelaide Cordeiro Parra, de Tó, no valor de quatro mil, oitocentos e noventa 

euros e cinquenta cêntimos (€ 4.890,50). ----------------------------------------------- 

------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a execução dos 

trabalhos que são necessários executar na melhoria da habitação e os 

montantes envolvidos. ------------------------------------------------------------------------ 
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------- 9. XXXI FEIRA EMPRESARIAL DE SÃO PEDRO – PEDIDO DA 

ASSOCIAÇÃO, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MACEDO DE 

CAVALEIROS (ACISMC) PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 

DE MEIOS SONOROS E AFIXAÇÃO DE CARTAZES: - Na sequência do 

pedido formulado pelo Comissário da Associação Comercial Industrial e 

Serviços de Macedo de Cavaleiros, António José Cunha, o Executivo 

deliberou, por unanimidade, autorizar aquela entidade, responsável pela 

organização e realização do certame das atividades económicas da Feira de 

São Pedro, a efetuar, no concelho de Mogadouro, a divulgação sonora e 

afixação de cartazes nos lugares permitidos, isentando-a do pagamento de 

quaisquer taxas. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- 10. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-

MONTES – APELO AO MINISTRO DA SAÚDE PELA APLICAÇÃO DA 

PORTARIA 82/2014, DE 10 DE ABRIL, EM TRÁS-OS-MONTES: - A 

Câmara tomou conhecimento do ofício número cento e trinta e quatro, de 

dezasseis de maio do corrente ano, proveniente da Comunidade 

Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, registado nos Serviços com o 

número “2014,EXP,E,GE,2619”, no qual comunica o envio de uma carta ao 

Senhor Ministro da Saúde, apelando para que a aplicação da Portaria n. 

82/2014, de 10 de abril, não prejudique a população das Terras de Trás-os-

Montes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- 11. CONCURSO CONCELHIO DE BOVINOS DE RAÇA MIRANDESA 

– APROVAÇÃO DOS VALORES DOS PRÉMIOS E PAGAMENTO DO 

ALMOÇO AOS CRIADORES E AGRICULTORES: - O Executivo deliberou, 

por unanimidade, aprovar a atribuição de prémios, em dinheiro, no total de 

três mil, quinhentos e cinquenta euros (€ 3.550,00), aos participantes do 

Concurso Concelhio de Bovinos de Raça Mirandesa, levado a efeito por este 

Município e a Associação de Defesa Sanitária, com a colaboração da 

Associação de Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa, no dia dez de 

junho de dois mil e catorze, nas Eiras da Canadica, na freguesia de Tó, deste 

concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um 

subsídio no montante de três mil euros (€ 3.000,00), à Associação de Caça e 

Pesca de Tó, para fornecimento das refeições e atribuição de prémios aos 

proprietários dos touros para as achegas (luta de touros). ------------------------ 

 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos 
efetuados entre o dia catorze e o dia vinte e sete de maio de dois mil e 
catorze na importância de trezentos e noventa e três mil, cento e vinte e dois 
euros e sessenta cêntimos (€ 393.122,60). --------------------------------------------  
 
------- 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 pelas dez horas e cinquenta minutos, de que 
para constar se lavrou a presente ata, que eu                                       António 
Luís Moreira, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, coadjuvado por 
Maria da Conceição Cordeiro Andrade Teixeira, Coordenadora Técnica, 
redigi e subscrevi: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


