
Ata n.º 10/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE MAIO DE 2018 

--------No dia dezasseis de maio de dois mil e dezoito, nesta Vila da Murtosa, edifício dos Paços do 

Município e sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu, ordinariamente, o Executivo da Câmara 

Municipal,  pelas  dezassete  horas  e  trinta  minutos,  sob  a  presidência  do  Senhor  Presidente 

Joaquim  Manuel  dos  Santos  Baptista,  tendo  comparecido  o  Senhor  Vice-Presidente  Januário 

Vieira da Cunha e os Senhores Vereadores Daniel Henriques de Bastos, Fátima de Jesus da Silva  

Arêde e António Jorge Feio Bacelar Vilar.------------------------------------------------------------------------------

--------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – Não houve pedidos de intervenção.---------------

--------Seguidamente, deu-se início à discussão dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, 

que foi distribuída a todos os membros, em conformidade com o n.º 2 do art.º  53º,  da Lei n.º  

75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------BALANCETE – A Câmara Municipal tomou conhecimento que, em relação ao dia de ontem, 

havia em cofre os seguintes montantes: Operações Orçamentais – 5.419.531,63€ (cinco milhões, 

quatrocentos  e  dezanove  mil,  quinhentos  e  trinta  e  um euros  e  sessenta  e  três  cêntimos)  e 

Operações Não Orçamentais – 381.998,50€ (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e 

oito euros e cinquenta cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------

 ------- EXERCÍCIO  DO  DIREITO  DE  PREFERÊNCIA  NA  TRANSMISSÃO  DE  AÇÕES  DA 

LUSITANIAGÁS  -  COMPANHIA  DE  GÁS  DO  CENTRO,  S.A.  -  Foi  presente  o  ofício 

145_2018_LSTG_S, da Galp Energia, datado de 3 de maio, a comunicar a intenção da acionista 

Seguradoras unidas, S.A. em alienar 595 ações que possui da Lusitaniagás, pelo valor de 4,75€ 

por ação, à Galp Gás Natural Distribuição, S.A., solicitando à Câmara Municipal informação sobre 

o interesse, ou não, em adquirir as mesmas, ao abrigo do direito de preferência.-------------------------
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--------A Câmara Municipal tomou conhecimento, tendo deliberado, por unanimidade, informar que 

não pretende exercer o direito de preferência, em causa.--------------------------------------------------------

-------- PROJETO  DE  REGULAMENTO  DE  UTILIZAÇÃO  DO  PORTO  DE  ABRIGO  PARA 

PESCADORES NA COVA DO CHEGADO – Foi presente o Projeto de Regulamento de Utilização 

do Porto de Abrigo para Pescadores na Cova do Chegado para o qual não houve interessados a 

apresentarem contributos para a sua elaboração.-------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter o projeto a discussão/consulta 

pública, nos termos da legislação em vigor. --------------------------------------------------------------------------

-------- PROJETO DE ALTERAÇÃO   AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO - Com a entrada em vigor a 8 de abril de 2015, do novo Código do Procedimento 

Administrativo  (CPA),  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º  4/2015,  de  7  de  janeiro,  este  diploma 

estabelece  relativamente  ao  procedimento  do  regulamento  administrativo,  que  se  deva  dar 

publicação do início  do  procedimento,  à  constituição como interessados e à  apresentação de 

contributos na elaboração ou alteração de um Projeto de Regulamento que se queira fazer aprovar 

pelos órgãos competentes do município,  in  casu,  uma proposta de alteração ao Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação.--------------------------------------------------------------------------------

-------- Nesta conformidade, o n.º 1 do artigo 98.º do CPA, consagra que o início do procedimento é 

publicado na Internet,  no sítio institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que 

decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da 

forma como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos 

para a proposta de alteração apresentada.----------------------------------------------------------------------------

-------- Nestes termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do CPA, a Câmara Municipal  

deliberou,  por  unanimidade,  dar  autorização para  que se dê início  ao procedimento  relativo  à 

publicitação  de  alteração  ao  Regulamento  Municipal  de  Urbanização  e  Edificação,  na  página 

eletrónica da Câmara Municipal da Murtosa, www.cm-murtosa.pt, pelo período de 10 dias úteis.----

-------- A referida alteração prende-se com adaptações, ao novo quadro legislativo, nomeadamente 

no que diz respeito às obras consideradas como de escassa relevância urbanística, alteração à 

implantação das construções e alterações à organização digital dos processos.--------------------------

-------- A forma como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de 

contributos para a alteração agora iniciada, é feita mediante apresentação de requerimento dirigido 

ao Presidente da Câmara Municipal da Murtosa.--------------------------------------------------------------------
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-------- TOPONÍMIA NA FREGUESIA DA MURTOSA –  CORREÇÃO  DE  LOCALIZAÇÃO  DO 

BECO DO LAMARÃO -   Foi  presente uma proposta  pelo  Eng.º  Daniel  Henriques de Bastos, 

Vereador  com  competências  delegadas,  datada  de  10  de  maio,  que  a  seguir  se  transcreve: 
“PROPOSTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Assunto: Correção da localização do Beco do Lamarão - Murtosa (Delib. Camarária de 28-10-2003).---------- 

---------ConsiderandoConsiderando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------a) que a Câmara Municipal da Murtosa, através do seu ofício nº 5270, datado de 26/09/2003, solicitou à Junta 

de Freguesia da Murtosa a atribuição de um topónimo para um beco existente naquela freguesia;

---------b) que a referida Junta de Freguesia, através do seu ofício nº 150/16-3289, datado de 22/10/2003, indicou o 

topónimo “Beco do Lamarão”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------c)  que  em  anexo  ao  referido  ofício  vinha  uma  planta  topográfica  na  qual  o  referido  beco  estava  mal 

assinalado;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------d) que a Câmara Municipal,  em sua reunião de 28-10-2003 (ata nº 020/003) deliberou, por unanimidade, 

aprovar o nome proposto;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------e) que em anexo à deliberação está a sugestão da Junta de Freguesia e a planta topográfica (com o erro de 

marcação acima referido);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------f) que, pelo funcionário afeto aos serviços de toponímia, foi agora detetado o erro de marcação na planta 

topográfica;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------g) que a placa toponímica respetiva, apesar de na planta de localização o beco estar mal assinalado, foi 

colocada no local certo;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------h)  que  as  atribuições  de  números  de  polícia  têm  sido  feitas  com  base  no  descrito  na  alínea  anterior.

---------Propõe-se:Propõe-se:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------  que a Câmara Municipal delibere no sentido de ser corrigida a localização do beco referido, passando a 

mesma a ser a constante da planta topográfica anexa. Mais se esclarece que se trata de um mero ato administrativo,  

pois o mesmo não tem quaisquer repercussões nas atribuições concedidas até ao momento. Paços do Município, 10 

de maio de 2018 (Daniel Bastos – Vereador com Competências Delegadas)”.----------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, atento o exposto, deliberou, por unanimidade, corrigir a localização do 

Beco do Lamarão em conformidade com a planta topográfica em anexo.-----------------------------------

--------- - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TORREIRA – Foi 

presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 10 de maio de 2018, que a 

seguir se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------“No  nosso  Concelho  ainda  persistem  um  conjunto  de  tradições  que  se  revelam  de  enorme 

importância cultural, social e até económica. Exemplo deste facto são as romarias que ainda continuam a  

ser promovidas pelas Paróquias através de um punhado de homens dedicados conhecidos normalmente 

por “Comissão de Festas”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O reconhecimento por parte da Autarquia ao mérito e importância destas iniciativas é, antes de mais,  

um sinal de coerência para com uma estratégia de promoção e valorização da identidade de um povo.------

--------É  frequente  este  tipo  de  iniciativas  gerarem  atratividade  junto  de  comerciantes  (feirantes)  que  

procuram estas  reuniões  festivas  para  desenvolveram alguma  atividade  comercial  instalando  as  suas  

tendas ou caravanas no espaço público. Tal ação tem-se, por vezes, manifestado geradora de alguns  

conflitos, nomeadamente na circulação rodoviária dado que não existe qualquer controle prévio no que a  

essa ocupação diz respeito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Assim, torna-se fundamental a intervenção da Câmara Municipal no licenciamento e definição do tipo  

de ocupação do espaço público, de forma a serem acautelados todos os interesses envolvidos e criadas as  

condições para que as forças de segurança possam exercer a sua atividade fiscalizadora.----------------------

--------Este  tipo  de  envolvimento  da  Autarquia  gerará,  para  a  mesma,  uma  receita  proveniente  do  

licenciamento da ocupação do espaço público.-------------------------------------------------------------------------------

--------Efetivamente,  a  receita  em  causa  resultará,  de  forma  direta,  das  dinâmicas  promovidas  pela 

comunidade não me parecendo, salvo melhor opinião, razoável a Câmara Municipal reconhecer mérito e  

importância nessas iniciativas, hoje cada vez mais difíceis de materializar, pois dependem, do ponto de 

vista financeiro, exclusivamente dos recursos da comunidade envolvida e, simultaneamente, cobrar taxas 

relativas ao evento sem que lhe caiba qualquer responsabilidade na organização.---------------------------------

--------Face  ao  exposto  proponho  que,  por  principio,  em  cumprimento  das  funções  licenciadoras  da 

Autarquia e como estimulo à preservação destas tradições, seja atribuído um subsidio no valor das taxas  

cobradas pela ocupação de espaço publico à Fabrica da Igreja organizadora da respetiva romaria.-----------

--------Nos pressupostos supra referidos proponho, desde já, a atribuição de um subsidio à Fabrica da 

Igreja da Torreira no valor de 759,24€ (setecentos e cinquenta e nove euros e vinte e quatro cêntimos) 

tendo em conta as taxas de ocupação de via publica cobradas no âmbito das festas organizadas, pela 

entidade referida, em honra da Nossa Senhora do Bom Sucesso, conforme informação, em anexo, dos 

serviços administrativos”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

--------A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  proposta,  supra  referida,  deliberou,  por 

unanimidade,  atribuir  à  Fábrica  da  Igreja  Paroquial  da  Torreira  um subsídio,  no  montante  de 

759,24€ (setecentos e cinquenta e nove euros e vinte e quatro cêntimos) , correspondente ao valor das 

taxas  cobradas  pela  ocupação  do  espaço  público  no  âmbito  das  festas  em honra  de  Nossa 

Senhora do Bom Sucesso, organizadas pela citada entidade.---------------------------------------------------

-------- PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO MUNICÍPIO DA 

MURTOSA PARA O ANO DE 2018 – APRECIAÇÃO DE CANDIDATURAS  – Foi presente pelo 

Senhor Vice-Presidente uma proposta de atribuição de subsídios às coletividades no âmbito do 
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PAC 2018, que se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida para os devidos efeitos  

legais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração: As normas orientadoras do programa de apoio 

às  associações  e  coletividades  do  Município  da  Murtosa;  O  atual  quadro  financeiro  do  País, 

também refletido nas dificuldades sentidas pelas Autarquias Locais; A necessidade crescente de 

garantir  a  sustentabilidade  económica  das  ações  a  promover  pelas  entidades  já  referidas;  O 

reconhecimento  e  necessária  diferenciação  do  trabalho,  envolvimento  e,  por  consequência, 

contributo dado,  por cada coletividade/associação,  para o desenvolvimento social  e cultural  da 

comunidade murtoseira, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor 

Vice-Presidente, atribuindo os subsídios nos termos constantes da mesma.--------------------------------

-------- Os Senhores Vereadores Daniel Henriques de Bastos e  António Jorge Feio Bacelar Vilar 

ausentaram-se da reunião durante a atribuição dos subsídios à Associação Cultural Bunheirense e 

à Associação de Fotografia e Artes Visuais a Murtosa, respetivamente.--------------------------------------

 ------- Neste período dos trabalhos o Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da reunião, em 

virtude de um dos beneficiários do apoio ao arrendamento habitacional ser seu familiar.---------------

-------- APOIO  MUNICIPAL  AO  ARRENDAMENTO  HABITACIONAL –  Foram  presentes  as 

candidaturas ao apoio municipal ao arrendamento habitacional, anexo às quais se encontram os 

relatórios técnicos da Dr.ª Ana Paula Rendeiro e a respetiva proposta do Senhor Vice-Presidente 

da Câmara,  datada de 10 de maio de 2018,  que se anexa à presente  ata e  se dá aqui  por 

reproduzida para todos os efeitos legais.------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  notificar  da intenção de não admitir  as 

candidaturas  apresentadas  pelos  requerentes  Bruna  Micaela  da  Silva  Vieira,  Bruno  Miguel 

Marques Oliveira, Joana Raquel Fontelas Matos e Mónica Luísa Cunha Vieira pelas razões e nas 

condições constantes da proposta. -------------------------------------------------------------------------------------

--------Mais deliberou,  também por  unanimidade,  notificar  os  requerentes,  Adelina  Maria Cunha 

Cavalheiro Almeida, Albertina de Jesus Soares Tavares Rebelo, Alfredo José da Silva Amaral, Ana 

Carolina  Vieira  da  Cunha,  Ana Maria  Mendonza  Hernandez,  Ana  Rita  Hungria  Vieira,  Andreia 

Carina  Mateus  Nunes  Gonçalves,  Andreia  Cristina  Brandão  Nunes,  António  José  Rodrigues 

Tavares,  Avelino  Maria  da  Silva  Neno,  Beatriz  de  Jesus  Mendes  Viola,  Carlos  Filipe  Oliveira 

Tavares,  Delfina  Gama Martins,  Diana Carla  Faustino Santos  Marques,  Fernando Pinho Silva, 

Florindo Saraiva da Graça, Helena Maria Soares Fernandes, Isabel Palmira Oliveira Silva, Joana 

5



Filipa Pereira Matos, José Júlio da Cruz Baptista, Lúcia de Fátima Esteves da Silva, Márcia Raquel 

Miguéis Matos, Maria Clara Costa Bastos, Maria do Céu da Silva Carinha Santos, Maria do Rosário 

Augusta  da  Silva,  Maria  Luísa  Tavares  Pereira  da  Fonseca,  Maria  Natália  da  Silva  Marques, 

Marlene Maria Silva Henriques, Marta Alexandra Valente Oliveira, Marta Isabel Cirne Fernandes, 

Marta Raquel  Silva Gravato, Mónica Clara Lopes Antão Rodrigues,  Natália dos Anjos da Silva 

Toscano, Paula Cristina Rodrigues Oliveira e Silva, Paula Cristina Valente Padinha, Ricardo José 

da Cunha Matos, Rosa de Jesus Camola da Silva, Sandra Cristina Ruela da Cunha, Simplício 

Jorge da Silva Fontinha, Sónia Maria Silva Dias, Stephanie Guedes Oliveira, Suzy Cristina Silva, 

Tânia Raquel Marques Silva, Vera Mónica Silva Marques e Virgínia da Silva Rodrigues Tigeleiro, 

da  admissão  das  suas  candidaturas,  bem como,  do  valor  das  respetivas  comparticipações  e 

condições constantes da proposta.--------------------------------------------------------------------------------------

----- Terminada esta deliberação,  o Senhor  Presidente da Câmara entrou na sala de reuniões 

tendo assumido o seu lugar na mesa ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  Nº  7  DA  EMPREITADA  DE 

“IMPLEMENTAÇÃO DO REMATE SUL DO AGLOMERADO URBANO DA TORREIRA” -  Foi 

presente o auto de medição de trabalhos n.º 7  da empreitada de “Implementação do Remate Sul 

do Aglomerado Urbano da Torreira”, adjudicada à firma Manuel Francisco de Almeida, S.A, no valor 

de 56.329,73€ (cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e nove euros e setenta e três cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar, e 

os votos favoráveis dos restantes eleitos locais, aprovar o auto, bem como autorizar o pagamento 

do mesmo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  N.º  9,  DA EMPREITADA DE 

“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - Foi presente o auto de medição de 

trabalhos  contratuais  n.º  9,  da  empreitada  de  “Construção  do  Centro  de  Saúde  da  Murtosa”, 

adjudicada  à  firma  Edibeiras  –  Edifícios  e  Obras  Públicas  das  Beiras,  Lda.,  no  valor  de 

35.348,33€  (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito euros e trinta e três cêntimos), acrescido  

de IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar e 

os votos favoráveis dos restantes eleitos locais, aprovar o auto, bem como autorizar o respetivo 

pagamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -------A  UTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  Nº  15  DA EMPREITADA DE 

“HABITAÇÃO  SOCIAL  NA  MURTOSA  –  OUTEIRO  DA  MACEDA  –  EXECUÇÃO  DE 

INFRAESTRUTURAS” - Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 15 da empreitada de 

“Habitação Social na Murtosa – Outeiro da Maceda – Execução de Infraestruturas”, adjudicada à 

firma Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas – António Rodrigues Parente, SA, no valor 

de 18.522,00 (dezoito mil, quinhentos e  vinte e dois euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

-------- A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o 

pagamento do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ----- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º  16,  DA EMPREITADA DE 

“OFICINA DAS ARTES” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 16, da 

empreitada de “Oficinas das Artes”, adjudicada à firma Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas 

das Beiras, Lda., no valor de 43.175,05€  (quarenta e três mil, cento e setenta e cinco euros e 

cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o auto,  bem como autorizar  o 

respetivo pagamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- INICIO  DO  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  PARA  ALTERAÇÃO  DO  PLANO 

DIRETOR MUNICIPAL – Foi presente pelos Técnicos Superiores Eduarda Figueiredo e Aurélio 

Oliveira a informação n.º 494/2018, datada de 9 de maio de 2018, que se anexa à presente ata e 

se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.----------------------------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal  tendo  em  consideração  a  referida  informação,  deliberou,  por 

unanimidade:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------1) Autorizar a abertura do procedimento de Alteração do PDM da Murtosa, de acordo com os 

termos de referência na informação n.º 494/2018, que deverá estar concluído no prazo máximo de 

12 meses;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------2)  Não sujeitar  a  alteração de Avaliação Ambiental,  uma vez que se  refere  a pequenas 

alterações de nível local sem efeitos significativos no ambiente, ao abrigo do n.º 1, do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na redação atual, e do artigo 120.º do Decreto-Lei n.º  

80/2015, de 4 de maio;------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3) Determinar a abertura de um período de participação para a formulação de sugestões e 

para apresentação de informações sobre quaisquer  questão que possam ser  consideradas no 

âmbito do procedimento de alteração ao plano, com a duração de 15 dias úteis;-------------------------
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-------- 4) Dar conhecimento à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

da presente deliberação e solicitar o seu acompanhamento técnico, ao abrigo do disposto no artigo 

119.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.-----------------------------------------------------------

-------- ALTERAÇÃO DA DATA DA REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DO MÊS DE MAIO - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA – Foi 

presente o despacho do Senhor Presidente, datado de 3 de maio de 2018, em que altera a data da 

reunião pública ordinária do mês de maio, do qual se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por 

reproduzido para todos os efeitos legais.----------------------------------------------------------------------------- 

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado, por 

unanimidade, ratificar o mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------

-------- NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DA HASTA PÚBLICA PARA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 

COM  KARTS  A  PEDAIS,  NA MARGINAL  DO  MAR,  NA TORREIRA –  RATIFICAÇÃO  DO 

DESPACHO  DO  SR.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA -  Foi  presente  o  despacho  do  Senhor 

Presidente, datado de 4 de maio de 2018, em que nomeia a Comissão da Hasta Pública para  

Ocupação da Via Pública com Karts a Pedais, na Marginal do Mar, na Torreira, do qual se anexa 

cópia à presente ata e se dá aqui por reproduzido para todos os efeitos legais.-------------------------- 

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado, por 

unanimidade, ratificar o mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------

--------A presente ata, no final da reunião, depois de lida, foi aprovada em minuta e para efeitos 

imediatos, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 3 do art.º 

27.º do Código do Procedimento Administrativo.---------------------------------------------------------------------

--------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente deu a reunião por encerrada 

eram dezoito horas e vinte minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada por 

todos os membros presentes e por mim,                                                                       , Chefe da  

Divisão Administrativa e Financeira, que a redigi.-------------------------------------------------------------------
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