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ATA N.º 17/2019 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS DE AGOSTO DE 

DOIS MIL E DEZANOVE.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos dois dias do mês de agosto do ano dois mil e dezanove, conforme edital n.º 

33/2019, de 23 de julho, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal 

reuniu-se, em reunião ordinária pública, a mesma Câmara sob a Presidência do Senhor 

Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores 

Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, 

Carlos Nuno Lacerda Lopes e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo faltado o Vereador 

Quirino Manuel Mesquita de Jesus, por se encontrar de férias e o Vereador Adelino Miguel 

Lino Moreira Reis, por motivo justificado. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou 

aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo. -----------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 172/2019: Aprovação da ata n.º 16/2019 de 22 de julho: Em 

virtude da ata n.º 16/2019 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 22 de julho ter 

sido entregue em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 

tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na redação em vigor, e sem prejuízo das sua prévia aprovação sob a 

forma de minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado 

a sua aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas os membros do órgão 

executivo que estiveram presentes na reunião a que se reporta a ata em apreciação. -------  

 ----- Deliberação Nº 173/2019: Fundo Ambiental - Protocolo de Colaboração 

Técnica e Financeira: Presente a informação n.º 1551/2019 da Divisão de Planeamento e 

Projetos Estratégicos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica 

a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 

arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o acima considerado, tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com o Fundo Ambiental 

e com a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. o referido “PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

TÉCNICA E FINANCEIRA”, de acordo com os considerandos e termos nele fixados. ----------  

 ----- Deliberação Nº 174/2019: Protocolo de Colaboração entre o Município de 

Espinho e a A.H.B.V.C.E. - Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do 
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Concelho de Espinho para a manutenção dos serviços operacionais mínimos do 

Corpo de Bombeiros no período de 2020 a 2024: Presente a informação n.º 

1548/2019 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em 

título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade: I. Aprovar a minuta de “Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Espinho e a A.H.B.V.C.E. - Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho para a manutenção dos serviços 

operacionais mínimos do Corpo de Bombeiros no período de 2020 a 2024”, de acordo com 

os considerandos e termos nele fixados, nos termos da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais -RJAL, aprovado 

em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; na redação atual); II. Submeter à 

apreciação da Assembleia Municipal de Espinho a aprovação da minuta e celebração do 

referido Protocolo - ao abrigo da competência prevista na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 

do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação que lhe foi dada pela Lei 

n.º 22/2015, de 17 de março. -------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 175/2019: Proposta de adesão à Central Nacional de 

Compras Municipais (CNCM) – Connect: Presente a informação n.º 1514/2019 da 

Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se 

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade: I. Integrar, sem carater vinculativo de aquisição, sem 

qualquer custo de adesão ou manutenção, em conjunto com outros Organismos Públicos da 

Administração Local e com a empresa municipal Municípia – Empresa de Cartografia e 

Sistemas de Informação, E.M., S.A., a Central de Compras denominada Central Nacional de 

Compras Municipais, e habilitando a mesma a iniciar procedimentos concursais e celebrar 

acordos-quadro com vista a disciplinar relações contratuais futuras pelas entidades 

aderentes, bem como a fazer convites ao abrigo dos acordos-quadro por si assinados; II. 

Autorizar a Municípia a gerir, com carácter exclusivo, a Central de Compras CNCM, atento o 

estudo de viabilidade (anexo à informação acima referida); III. Aprovar o Regulamento 
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Orgânico e de Funcionamento da Central de Compras CNCM (anexo à informação acima 

referida); IV. Aprovar o Portal informativo criado pela Municípia em www.centralconnect.pt.  

 ----- Deliberação Nº 176/2019: Pedido de prévio parecer favorável e pedido de 

parecer prévio vinculativo sobre a celebração de contrato de aquisição de serviços 

na modalidade de tarefa para “Responsabilidade Técnica pela Exploração de 

Instalações Elétricas”: Presente a informação n.º 1513/2019 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na 

mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, tendo presente 

os pressupostos referidos na informação acima, deliberou, por maioria e abstenção dos 

Vereadores do PS, nos termos e para os efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro (alterado sucessivamente pela Lei n.º 3-

B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro e Lei n.º 80/2013, de 28 de 

novembro; e regulamentado pela Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio), no artigo 3.º da 

Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 61.º da Lei n.º 114/2017, 

de 29 de dezembro, e uma vez que se encontram demonstrados os requisitos legais 

exigíveis para o efeito, emitir prévio parecer favorável e emitir parecer prévio vinculativo 

para a celebração do contrato de aquisição de serviços de “Responsabilidade Técnica pela 

Exploração de Instalações Elétricas”, na modalidade de tarefa, por ajuste direto 

simplificado a Tiago Osvaldo da Silva e Sousa Pereira, engenheiro eletrotécnico, 

contribuinte número 232209120, pelo valor base de 4.760,00€ (quatro mil setecentos e 

sessenta euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 365 dias (1 ano). 

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do 

Partido Socialista (PS) declaram o sentido de voto de abstenção na medida em que não 

foram informados, não participaram, não integraram qualquer estudo, análise ou avaliação 

referente a esta matéria e sua justificação, pelo que não dispõem de informação 

fundamentada para proferir qualquer aprovação ou reprovação da mesma; remetendo a 

responsabilidade da ação para o executivo que a aprova e vincula por contrato ao técnico 

“Tiago Osvaldo da Silva e Sousa Pereira” conforme parecer favorável do presidente.” -------   

 ----- Deliberação Nº 177/2019: Decisão de contratar, aprovação das peças para 

abertura do procedimento por concurso público (com publicidade internacional), 

para a execução da empreitada de obras públicas de “Reabilitação da rede de 
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abastecimento de água do concelho de Espinho - Cidade (1ª Fase) – Zonas 1, 3 e 

4 e Criação de ZMC”: Presente a informação n.º 1553/2019 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na 

mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, o seguinte: I. Determinar a abertura de um procedimento pré-contratual com 

vista à execução da empreitada de obras públicas de “Reabilitação da rede de 

abastecimento de água do concelho de Espinho – Cidade (1ª Fase) – Zonas 1, 3 e 4 e 

Criação de ZMC” e para esse efeito, seja adotado um procedimento por concurso público 

(com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia), de acordo com o 

preceituado na alínea a), do artigo 19.º do CCP, pelo valor base de 1.090.000,00 € (um 

milhão e noventa mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; II. Aprovar o valor 

estimado do contrato em 1.209.900,00€ (um milhão duzentos e nove mil e novecentos 

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do pedido de autorização de 

despesa e informação (registo n.º 401/2019 de 29 de julho), elaborada pela Divisão de 

Serviços Básicos e Ambiente (para onde se remete e cujo teor aqui se reproduz para os 

devidos efeitos); III. Aprovar as peças do procedimento, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 

do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, mais precisamente do anúncio (minuta), do programa do 

concurso e do caderno de encargos com os respetivos anexos, incluindo o projeto de 

execução nos termos do fixado no n.º 1 do artigo 43.º do CCP, o qual foi objeto de revisão 

de acordo com o disposto no n.º 2 do mesmo artigo e que se anexam à presente decisão 

de contratar; IV. Determinar que, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º e no 

artigo 69.º do CCP, a condução deste procedimento, seja realizada pelo Júri do 

Procedimento, delegando neste órgão as respetivas competências, em respeito pelo 

estipulado no artigo 109.º do CCP, com exceção da competência para a retificação das 

peças dos procedimento, para a decisão sobre erros ou omissões identificados pelos 

interessados, para a decisão de qualificação dos candidatos ou para a decisão de 

adjudicação, conforme previsto na parte final do n.º 2, do artigo 69.º, aplicável por 

remissão do artigo 109.º, n.º 1 do referido diploma legal. Designando, para efeitos da 

constituição do júri, os seguintes membros: PRESIDENTE – Eng.º Joaquim Alexandre 

Guerra Moreira de Sá, Chefe da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente (DSBA); 1.º 

EFETIVO – David Teixeira Pereira de Pinho, Técnico Superior da DSBA; 2.º EFETIVO – 

Carolina Alexandra Gama Santos, Técnica Superior da DSBA; 1.º SUPLENTE – Luís Filipe Sá 



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 5 / 9 

Município de Espinho | Praça Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho 

Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt 

 
 

Pinho, Assistente Técnico da DSBA; 2.º SUPLENTE – Vera Mónica Rodrigues Alves 

Assistente Técnica da DSBA; V. Designar como gestor do contrato, o Eng.º Joaquim 

Alexandre Guerra Moreira de Sá (Chefe da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente), nos 

termos e para os efeitos do estabelecido no n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, com a função 

de acompanhar permanentemente a execução deste. ------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 178/2019: Empreitada de “Requalificação do Canal 

Ferroviário do Concelho de Espinho e Estacionamento Subterrâneo – Interface” – 

Pedido de Reajustamento a Plano de Trabalhos, Plano de mão-de-obra, Plano de 

Equipamentos e Cronograma Financeiro: Presente a informação n.º 1544/2019 da 

Divisão de Obras Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos 

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria e 2 votos 

contra dos Vereadores do PS, aprovar o reajustamento do plano de trabalhos e 

documentos associados, designadamente o plano de mão-de-obra, do plano de 

equipamentos e do cronograma financeiro, propostos pelo empreiteiro, considerando o 

parecer da fiscalização datado de 24 de julho de 2019 e as suas ressalvas, bem como a 

fundamentação preconizada no artigo 404º do Código dos Contratos Públicos, de que em 

caso de desvio do plano de trabalhos que possa por em risco o prazo global da empreitada 

o plano deve ser reajustado, com as medidas de correção necessárias à recuperação do 

atraso verificado. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores do Partido Socialista (PS) votam contra a proposta de reajustamento do plano 

de trabalhos e rejeitam todos os documentos apresentados a esta Câmara por não 

compreenderem o fundamento e a necessidade desta apresentação quando, no limite e 

conforme se justifica, nada tem que ser imputado ao dono de obra. Contudo, importa 

referir e sublinhar que a empresa ABB,SA ao solicitar o reajustamento do plano de 

trabalhos e das restantes peças associadas como o cronograma financeiro atribui 

responsabilidades à Câmara através do oficio n 3695 de 23/07/2019, onde destaca “o não 

desvio da conduta de gás na rua 23, a não demolição do antigo edifício do S. C. de Espinho 

e o surgimento de diversas infraestruturas não cadastradas”. Ora o que se verifica é que, 

segundo este documento, existe uma ligação direta entre a demolição de um edifício e a 

participação da Câmara neste processo que é de caracter privado e, a nosso ver, a Câmara 

deveria apenas não permitir que tal demolição tivesse lugar, por se tratar de um edifício de 
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carácter e valor patrimonial. A ligação e a responsabilização da Câmara por este facto, de 

uma obra de caracter privado, levantam questões sérias de legalidade do processo que 

importaria averiguar de modo a que não existisse qualquer tipo de favorecimento, 

participação ou desfavorecimento a privados e que implique prejuízos para o erário público 

provocando alterações imputáveis ao Dono de Obra (tal como foi apresentado pela 

construtora). Por outro lado, o que se verifica nestes documentos é que não estão 

devidamente esclarecidas as alterações ao projecto realizadas e em curso, nem a 

responsabilidade técnica das mesmas. Ou seja, da decisão de alteração técnica, 

tecnológica, sistemas de construção, materiais, seu desenho, qualidade e quantidade que a 

olhos nus se verificam existir na obra, nada consta, nem em relatórios da fiscalização, nem 

nas medições, nem no articulado que se apresenta, nem em aditamentos que deveriam 

existir a acompanhar o processo, nem mesmo nos termos de responsabilidade que poderão 

já não corresponder à obra realizada e que, deste modo, possa estar já em situação de 

incumprimento e de ilegalidade. Ao mesmo tempo, tendo em conta os planos de segurança 

apresentados anteriormente, que não refletem nem reproduzem os acontecimentos que a 

obra, a céu aberto, evidencia à população, somos também levados a rejeitar e a não 

aprovar qualquer destes documentos que apenas servem para esclarecer o óbvio: há neste 

processo falhas graves de correspondência entre projecto e obra que a Câmara, fazendo de 

conta que não vê, vai aceitando e aprovando de uma forma, a nosso ver irresponsável, na 

medida em que o financiamento europeu tem exigências de cumprimento e que nos leva a 

recear não estarem a ser cumpridas, tal como tem sido noticiado em diferentes fóruns de 

comunicação. Neste sentido votamos e somos contra esta proposta, libertando-nos da 

assunção de qualquer responsabilidade perante esta situação que nos levanta todas as 

dúvidas quanto aos procedimentos aprovados pelo executivo relativamente ao 

desenvolvimento contratual, financeiro, material, gestão e de participação na execução de 

toda esta obra que se encontra ainda em curso.” ----------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 179/2019: Atribuição de subsídio Festas em Honra Nossa 

Senhora do Mar - Silvalde 2019: Presente a informação n.º 1562/2019 da Divisão de 

Apoio às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na 

mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a atribuição de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros), à 
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Comissão de Festas em Honra Nossa Senhora do Mar, como entidade responsável pela 

Festa em Honra Nossa Senhora do Mar em Silvalde, assumindo o município os gastos 

relativos ao consumo de eletricidade para as ornamentações da mesma. --------------------  

 ----- Deliberação Nº 180/2019: Atribuição de subsídio à Associação Paramos em 

Movimento - Festa do Emigrante 2019: Presente a informação n.º 1565/2019 da 

Divisão de Apoio às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na 

mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a atribuição de 1.750,00€ (mil setecentos e cinquenta euros), à 

Associação Paramos em Movimento, como entidade responsável pela Festa do Emigrante 

2019 em Paramos, assumindo o município os gastos relativos ao consumo de eletricidade 

para as ornamentações da mesma. -------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 181/2019: Atribuição de subsídio Festas em Honra de Santo 

Estevão e Nossa Senhora da Guia - Guetim 2019: Presente a informação n.º 

1563/2019 da Divisão de Apoio às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que 

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 2.000,00€ (dois mil euros), à 

Comissão de Festas em Honra de Santo Estevão e Nossa Senhora da Guia, como entidade 

responsável pelas Festas em Honra de Santo Estevão e Nossa Senhora da Guia em Guetim, 

assumindo o município os gastos relativos ao consumo de eletricidade para as 

ornamentações da mesma. ----------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 182/2019: Atribuição de Subsídio Festas em Honra Nosso 

Senhor do Calvário – Silvalde 2019: Presente a informação n.º 1564/2019 da Divisão 

de Apoio às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na 

mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a atribuição de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), à Comissão de 

Festas em Honra do Nosso Senhor do Calvário, como entidade responsável pela Festa em 

Honra Nosso Senhor do Calvário em Silvalde, assumindo o município os gastos relativos ao 

consumo de eletricidade para as ornamentações da mesma. ----------------------------------  
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 ----- Deliberação Nº 183/2019: Requalificação do Canal Ferroviário do Concelho 

de Espinho e estacionamento subterrâneo - interface (RECAFE) – dedução do 

adiantamento: Presente a informação n.º 1580/2019 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na 

mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

maioria e 2 votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a dedução mensal do 

adiantamento já concedido de 15% do preço de adjudicação dos trabalhos à empresa 

“Alexandre Barbosa Borges, S.A.” até à conclusão da empreitada em novembro de 2020, 

considerando a reprogramação da obra. A dedução deverá corresponder a 20% do valor 

dos trabalhos realizados mensalmente nos termos da cláusula 39.º do Caderno de 

Encargos, conjugado com o artigo 292.º do CCP. Os Vereadores do PS apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista (PS) manifestam o seu 

sentido de voto - contra esta proposta relativa à dedução do adiantamento em coerência 

com o que foi já apresentado anteriormente; na medida em que não havia necessidade de 

prestação do adiantamento solicitado e que se assemelha a um acerto de tesouraria que 

importaria justificar e fundamentar entre este executivo municipal com uma capacidade de 

endividamento esgotado e uma empresa privada de construção, cuja obra e os devidos 

programas de trabalho e de execução deveriam estar em dia e de acordo com o projecto 

aprovado, materiais consignados e orçamentado adjudicado. Deste modo, não deveria 

existir necessidade de adiantamento que a nosso ver não encontra qualquer justificação 

válida para o efeito. Assim sendo, os vereadores do Partido socialista, declaram que 

remetem toda a responsabilidade da ação deste propósito em termos presentes e futuros 

para o executivo que aprova e assina, não concordando nem com a sua realização anterior, 

nem com o pedido agora realizado que carece de parecer jurídico e de verificação legal 

quanto ao procedimento.” -----------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 184/2019: Cerciespinho – ocupação da via pública – 

ratificação de despacho: Presente a informação n.º 1549/2019 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na 

mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou o pedido da 
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Cerciespinho apresentado pelo Coordenador Lino Alberto, para prorrogação do prazo, para 

ocupação da via pública de 28 e julho a 6 de setembro de 2019, no âmbito do evento 

“Bairro com Alegria” ------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 29 de 

julho de 2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o 

saldo da gerência de 2018 no valor de um milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos 

e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos) trezentos e oitenta e um mil e treze euros e 

onze cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – um milhão trezentos e trinta e nove mil 

duzentos e vinte e um euros e setenta cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao 

dia 29 de julho do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco 

milhões duzentos e vinte e nove mil trezentos e sessenta euros e vinte e oito cêntimos, 

tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de dezassete milhões 

quinhentos e vinte e oito mil e cinquenta e sete euros e trinta e seis cêntimos. --------------    

 ----- Reuniões de Câmara: A Câmara deliberou, por unanimidade, realizar a próxima 

reunião de Câmara no dia 2 de setembro pelas 17:00 horas. ---------------------------------  

 ----- Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: O Senhor Presidente 

disponibilizou-se para dar conhecimento das diligências efetuadas no âmbito das 

competências que lhe estão confiadas. ----------------------------------------------------------  

 ----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as deliberações tomadas 

na presente reunião, a fim de terem execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor. --------------------------------  

 ----- E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião da qual para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor 

Presidente da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo que a subscreveu. --------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Coordenadora Técnica,    ___________________________ 

 


