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ATA NÚMERO 19/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07.SETEMBRO.2021
------------------ Aos sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, nesta vila de Arouca e Edifício dos
Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência da sua
Presidente, senhora Margarida Maria de Sousa Correia Belém, e com a presença dos Vereadores senhores
António Brandão Tavares, Maria Fernanda da Conceição Oliveira, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, Fernando
Brandão Mendes, Vítor Carlos Costa Carvalho e Pedro Miguel de Oliveira Rodrigues Vieira. -------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 18/2021, relativa à reunião de 17 de agosto
findo. ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a
abstenção do Vereador senhor António Brandão Tavares, aprová-la. --------------------------------------------------------------------------- 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta do Vereador senhor António Tavares a solicitar a
justificação da sua falta à última reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aquando da apresentação deste assunto, aquele Vereador informou a senhora Presidente que,
por nele ter interesse, deve ser declarado impedido de participar na sua discussão e votação.------------------------------------------ Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, sem a presença daquele membro, considerar a
falta justificada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi também presente a carta do Vereador senhor Albino Cardoso, a solicitar a justificação da sua
falta à última reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aquando da apresentação deste assunto, aquele Vereador informou a senhora Presidente que,
por nele ter interesse, deve ser declarado impedido de participar na sua discussão e votação.------------------------------------------ Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, sem a presença daquele membro, considerar
justificada a referida falta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 173, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €7.976.410,65 (sete milhões novecentos e setenta e seis mil
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quatrocentos e dez euros e sessenta e cinco cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €7.376.630,42 (sete milhões trezentos e setenta e seis mil
seiscentos e trinta euros e quarenta e dois cêntimos) e €599.780,23 (quinhentos e noventa e nove mil
setecentos e oitenta euros e vinte e três cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 18.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 18.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta um reforço da
dotação global definida no valor de €800,00 (oitocentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e
a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção dos Vereadores
senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar o documento que antecede. -------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 19.ª ALTERAÇÃO: -------------------------------------------------- Foi presente a 19.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas de
discriminação respetivos, em que são reforçadas várias rubricas com o valor global de €211.800,00 (duzentos e
onze mil e oitocentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção dos Vereadores
senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar o documento que antecede. -------------------------------------- 06. ENSINO BÁSICO/CANOAGEM NO DESPORTO ESCOLAR – PROTOCOLO:-------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo que o Município pretende celebrar
com os Agrupamentos de Escolas de Arouca e de Escariz e com a Federação Portuguesa de Canoagem, tendo
por objeto “a cooperação desportiva e logística dos outorgantes destinados ao desenvolvimento desportivo
apresentado na modalidade de canoagem de águas bravas, através do desporto escolar”, documento que se dá
aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. --------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele documento. -------------------- 07. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO: ------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 8.921, de 20 de julho findo, de Alfredo Conceição Pereira Alves, residente em Bustelo,
Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a melhoria da sua habitação; --------------------------------- Registo n.º 8.401, de 8 de julho findo, de Agostinho Soares, residente em Baixo, Canelas, a
solicitar a comparticipação da Câmara na realização de obras de beneficiação da sua habitação. ---------------------
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------------------ Registo n.º 8.738, de 15 de julho último, de Amélia Neves Correia, residente em Regada, Chave,
a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de alimentos; ---------------------------------------------------- Registo n.º 8.856, de 19 de julho findo, de Emília Gomes Rodrigues, residente em Costa, Rossas,
a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de alimentos; ---------------------------------------------------- Registo n.º 8.739, de 15 de julho último, de José Luís Brandão Teixeira, residente em Vergadelas,
Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a execução de instalação elétrica; ---------------------------- Registo n.º 9.162, de 26 de julho findo, de Francisco Jorge Quaresma dos Santos, residente em
S. Pedro, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de obras na sua
habitação; ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 9.364, de 2 de agosto findo, de Cecília Duarte Soares da Costa, residente em Cimo,
Canelas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a beneficiação da sua habitação; ------------------------------ Registo n.º 9.818, de 11 de agosto findo, de Paula Cristina da Silva Tavares, residente em
Carrola, freguesia de Arouca e Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição
de bens de primeira necessidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 9.405, de 3 de agosto findo, de Elisabete Jesus da Silva, residente em Carvalhal
Redondo, S. Miguel do Mato, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
alimentos;----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 10.357, de 30 de agosto findo, de Maria Helena Vieira da Silva, residente em
Melarezes, freguesia de Arouca e Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a
realização de obras na sua habitação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 9.132, de 26 de julho findo, de Susana Cristina Soares Azevedo, residente em Sinja,
Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de 7 de
setembro de 2017, tendo esta elaborado a proposta de comparticipação que se dá aqui como reproduzida e a
fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 08. HABITAÇÃO/ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO (URBANIZAÇÃO) - LOTEAMENTO
DE VILA PAVÃO – ERROS E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: ------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o despacho proferido pela senhora Presidente no uso da
competência excecional prevista no n.º 3, art.º 35.º, do anexo à Lei número 75/2013, de 12 de setembro,
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mediante o qual decidiu sobre os erros e omissões apresentados no âmbito do concurso público para
adjudicação da empreitada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ratificar aquele despacho. ---------------------- 09. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL E RUA
CARLOS ALVES – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE: ----------------------------------------------------------------------------------------- Acompanhado do parecer da DPO n.º 10.448, de 1 de setembro corrente, foi presente à
consideração da Câmara o desenvolvimento do plano de segurança e saúde referente à empreitada em
epígrafe. ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à referida informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar quele plano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. URBANIZAÇÃO/ACESSO EM MODOS SUAVES À ESCOLA DA BOAVISTA – REVISÃO
DE PREÇOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a informação da DPO n.º 19.249, de 27 de agosto findo, a coberto da qual se
colocam à consideração da Câmara os cálculos da revisão de preços definitiva relativa à empreitada em
epígrafe, de que resulta o valor de €4.054,08 (quatro mil e cinquenta e quatro euros e oito cêntimos), a favor do
Município, a que deve ser deduzida a importância de €4.525,86 (quatro mil quinhentos e vinte e cinco euros e
oitenta e seis cêntimos), também a favor do Município, relativa à revisão de preços provisória aprovada por
deliberação de 3 de novembro do ano findo, pelo que a adjudicatária tem direito à devolução de €471,78
(quatrocentos e setenta e um euros e setenta e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquela revisão de preços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. BOMBEIROS/ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
AROUCA – SUBSÍDIO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o n.º 8.800, em 16 de julho findo,
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arouca, a solicitar a concessão de subsídio para
fazer face a despesas com a atividade corrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio de
€50.000,00 (cinquenta mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.

DESENVOLVIMENTO

INDUSTRIAL/REQUALIFICAÇÃO/EXPANSÃO

DA

ZONA

INDUSTRIAL DA MATA – MANSORES – ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO – GESTOR DO
CONTRATO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os relatórios do júri que procedeu à análise das
propostas concorrentes ao concurso público para adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhados da
minuta do contrato respetivo e da proposta de designação do gestor do contrato.----------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade: --------------------------------------------------------- Face às conclusões do júri, adjudicar a empreitada à concorrente Moreira Pinto Ld.ª, pelo valor
proposto de €368.748,49 (trezentos e sessenta e oito mil setecentos e quarenta e oito euros e quarenta e nove
cêntimos); ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovar a minuta do contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Designar como gestor do contrato o senhor José Carlos Martins de Andrade. --------------------------------------------- 13. TURISMO/ÁREAS DE VALÊNCIA COLETIVA DO PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO
VALE DE AROUCA – NÃO ADJUDICAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes os relatórios do júri que procedeu à análise das propostas concorrentes ao
concurso público para adjudicação da empreitada em epígrafe, onde se conclui que não foi recebida qualquer
proposta em condições de ser admitida, pelo que o “o procedimento não poderá produzir qualquer efeito”. ------------------------- Face às conclusões do júri referido e ao disposto na alínea b), n.º 1, art.º 79.º do Código dos
Contratos Públicos, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, não adjudicar aquela
empreitada. -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. TURISMO/REPARAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO PATRIMÓNIO PAISAGÍSTICO DA PRAIA
FLUVIAL DA PARADINHA – NÃO ADJUDICAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes os relatórios do júri que procedeu à análise das propostas concorrentes ao
concurso público para adjudicação da empreitada em epígrafe, onde se conclui que não foi recebida qualquer
proposta em condições de ser admitida, pelo que o “o procedimento não poderá produzir qualquer efeito”. ------------------------- Face às conclusões do júri referido e ao disposto na alínea b), n.º 1, art.º 79.º do Código dos
Contratos Públicos, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, não adjudicar aquela
empreitada. -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. MERCADOS E FEIRAS/FEIRA QUINZENAL DE 20 DE SETEMBRO: ------------------------------------------------- Pelos serviços de fiscalização foi presente a seguinte informação: ----------------------------------------------------------- “A feira quinzenal de 20 de setembro próximo foi suspensa, por deliberação do executivo, por ser
muito próxima da Feira das Colheitas. No entanto, como este ano não será realizada a referida Feira das
Colheitas, julgo que devemos manter a feira quinzenal de 20 de setembro. Para tal torna-se necessária a
deliberação do executivo, nesse sentido.” ----------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, que a feira se realize a 20 de
setembro. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. REDE VIÁRIA/BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DAS FONTAINHAS – PLANO DE
SEGURANÇA E SAÚDE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acompanhado da informação da DPO n.º 10.344, de 30 de agosto findo, foi presente à
consideração da Câmara o Plano de Segurança e Saúde referente à empreitada em epígrafe. ----------------------------------------- Face à referida informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar quele plano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. DEFESA DO AMBIENTE/ECOCENTRO DE AROUCA – PROJETO DE ARQUITETURA: ----------------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de arquitetura para a construção do Ecocentro
de Arouca, acompanhado da informação da DAU n.º 18.677, de 16 de agosto findo. ------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto, nos
termos da referida informação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18. DEFESA DO AMBIENTE/PLANO DE GESTÃO FLORESTAL DO PARQUE FLORESTAL DE
SANTA LUZIA – CONSULTA PÚBLICA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o Plano de Gestão Florestal do Parque Florestal de
Santa Luzia, acompanhado da informação da DPO n.º 18.675, de 16 de agosto findo.----------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, mandar submeter aquele
plano a consulta pública nos termos do que é referido naquela informação: ------------------------------------------------------------------- 19. SERVIÇOS MUNICIPAIS/FORNECIMENTO DE GASÓLEO SIMPLES A GRANEL PARA O
ANO DE 2021/2022 – PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS: --------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara o programa de procedimento e o caderno de
encargos para o fornecimento de gasóleo simples a granel para o ano de 2021/2022. ----------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar o referido
fornecimento de gasóleo, fixar o respetivo preço base em €134.950,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos
e cinquenta euros), adotar o procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças
procedimentais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. LOTEAMENTOS/JOAQUIM DE JESUS MOREIRA, (MOSTEIRÔ, FERMEDO):------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o requerimento registado sob o n.º 8.148, em 4 de agosto
último, de Joaquim de Jesus Moreira, residente em Mosteirô, S. Miguel do Mato, a solicitar a receção provisória
das obras de urbanização realizadas no âmbito do processo de loteamento n.º 17/1995. --------------------------------
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------------------ Face às conclusões da comissão de vistoria, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e
por unanimidade, receber provisoriamente aquelas obras e mandar libertar 90% do valor da caução prestada,
passando esta para o valor de €358,32 (trezentos e cinquenta e oito euros e trinta e dois cêntimos). --------------------------------- 21. DIVERSOS/FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA 2021 E 2022 –
PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS: --------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara o programa de procedimento e o caderno de
encargos para o fornecimento de gás propano a granel para 2021 e 2022. -------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar o referido
fornecimento de gás, fixar o respetivo preço base em €113.000,00 (cento e treze mil euros), adotar o
procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças procedimentais. ------------------------------------------ 22. DIVERSOS/CONTRAÇÃO DE SEGUROS EM DIVERSOS RAMOS – ADJUDICAÇÃO: ------------------------- Foi presente o relatório final do júri que procedeu à análise das propostas concorrentes ao
concurso público para a contratação de seguros em diversos ramos, acompanhado da minuta do contrato
respetivo. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade: --------------------------------------------------------- Face às conclusões do júri, adjudicar a contratação dos seguros à concorrente SABSEG –
Corretor de Seguros, S. A., pelo valor proposto de €307.256,25 (trezentos e sete mil duzentos e cinquenta e
seis euros e vinte e cinco cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovar a minuta do contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE
AROUCA – AUTO N.º 33: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 33, relativo à empreitada em epígrafe, no valor
de €21.192,60 (vinte e um mil cento e noventa e dois euros e sessenta cêntimos). --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 24. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REMOÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO
NA EB 2/3 DE ESCARIZ – AUTO N.º 1:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 1, relativo à empreitada em epígrafe, no valor de
€40.034,40 (quarenta mil e trinta e quatro euros e quarenta cêntimos).------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 25. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA, 2.ª FASE – AUTO N.º 3:-----------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 3, relativo à empreitada em epígrafe, no valor de
€16.629,00 (dezasseis mil seiscentos e vinte e nove euros). --------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 26. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA – ACESSO A ROMARIZ – AUTOS N.º 6 E 7: ------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os autos de medição de trabalhos n.ºs 6 e 7,
relativos à empreitada em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €4.299,44 (quatro mil duzentos e noventa e
nove euros e quarenta e quatro cêntimos) e €10.471,00 (dez mil quatrocentos e setenta e um euros). -------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- 27. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CENTRO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE
MOLDES – EB1 + JI DE PAÇOS – AUTO N.º 3: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 3, relativo à empreitada em epígrafe, no valor de
€7.384,99 (sete mil trezentos e oitenta e quatro euros e noventa e nove cêntimos).--------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por Unanimidade, aprovar aquele auto. ---------------------------- 28. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO DO CRUZAMENTO DA
PORTELA DE MOLDES – PORTAS DA FREITA – AUTOS N.º 16, 17 E 18: ----------------------------------------------------------------- Foram presentes os autos de medição de trabalhos n.º 16, 17 e 18, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €41.726,16 (quarenta e um mil setecentos e vinte e seis euros e
dezasseis cêntimos), €1.476,39 (mil quatrocentos e setenta e seis euros e trinta e nove cêntimos) e €2.067,12
(dois mil e sessenta e sete euros e doze cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ás 15 horas e 17 minutos foi lida e aprovada a presente minuta e encerrada a reunião. -------------------------------- E eu _______________________________________________, Coordenador Técnico da Divisão
de Expediente Geral e de Gestão de Recursos Humanos, subscrevi e assino. ----------------------------------------------

