CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA
ATA N.º 23/2014
REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO
Presidente:

- António José Pires Almor Branco

Vereadores Presentes:

- Rui Fernando Moreira Magalhães
- José Manuel Correia de Morais
- Carlos Manuel Costa Pires
- Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo
- Manuel Carlos Pereira Rodrigues
- João Maria Casado Figueiredo

Secretariou:
Hora de Abertura:
Ata da Reunião Anterior

- João Paulo Fraga
Chefe da Divisão de Administração Geral, Finanças e Modernização
- 09.30 Horas
- Aprovada por unanimidade, dispensando a sua leitura por ter sido

previamente distribuída a todos os membros do executivo
Outras Presenças:

- Jorge Eduardo Guedes Marques
Diretor do Departamento de Coordenação Geral

Local da Reunião:

- Paços do Concelho – Salão Nobre da Câmara Municipal

Ordem do Dia

01 – Órgãos da Autarquia (OA).
01/01 – Informação do Presidente.
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou:
“Assumindo como nucleares os princípios da transparência e do envolvimento, dá-se conhecimento por escrito da presença do
Presidente e Vereadores em permanência em reuniões, assembleias-gerais, eventos e atos similares, dos eventos e ações a decorrer
no concelho de Mirandela e das obras em curso, bem como outras informações relevantes que digam respeito à atividade do
Executivo Municipal em permanência.
1. Presenças:
• Reunião da ATMAD (Águas de Trás os Montes e Alto Douro).
Dia 16 de outubro, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco.
• Reunião da ADRVT (Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua).
Dia 16 de outubro, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco.
• Reunião com a Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama.
Dia 16 de outubro, no edifício dos Serviços Técnicos da C.M.M., esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel
Rodrigues.
• Reunião com Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses.
Dia 16 de outubro, no edifício dos Serviços Técnicos da C.M.M., esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel
Rodrigues.
• Reunião com a Junta de Freguesia de Vale de Asnes.
Dia 16 de outubro, no edifício dos Serviços Técnicos da C.M.M., esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel
Rodrigues.
• Receção à APPACDM da Maia.
Dia 16 de outubro, no Auditório Municipal de Mirandela, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal, Dr.ª Deolinda
Ricardo.
• Reunião com a Direção do Jornal Nordeste.
Dia 16 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Magalhães.
• Receção a Comitiva Empresarial Angolana.
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Dia 17 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco.
• III Feira da Azeitona e da Mecanização Agrícola.
Dia 18 de outubro, na freguesia de Vale de Gouvinhas, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António
Branco, a Vereadora Dr.ª Deolinda Ricardo e o Vereador Dr. Manuel Rodrigues.
• Passeio Pedestre “Caminhos da Ripa”.
Dia 18 de outubro, na freguesia de Vale de Gouvinhas, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui
Magalhães.
• Passeio Pedestre “Vale do Rio Tua”.
Dia 19 de outubro, junto ao Rio Tua, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Magalhães.
• Reunião com a Junta de Freguesia de Cabanelas.
Dia 20 de outubro, no edifício dos Serviços Técnicos da C.M.M., esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel
Rodrigues.
• Visita a Agrupamento de Produtores do Oeste.
Dia 21 de outubro, em Torres Vedras e Peniche, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco.
• Reunião com a Junta de Freguesia Abambres.
Dia 21 de outubro, em Abambres, Vale de Juncal e Vale Martinho, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel
Rodrigues.
• Reunião com IGESPAR (Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico).
Dia 21 de outubro, no Porto, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Magalhães.
• Reunião no CDSS (Centro Distrital da Segurança Social).
Dia 22 de outubro, no Porto, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Magalhães.
• Reunião nas Águas de Portugal.
Dia 23 de outubro, em Lisboa, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco.
• Reunião com a Junta de Freguesia de Múrias.
Dia 23 de outubro, no edifício dos Serviços Técnicos da C.M.M., esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel
Rodrigues.
• Reunião na Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra.
Dia 23 de outubro, em Coimbra, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Magalhães.
• Gala Solidária da Delegação da Cruz Vermelha de Mirandela.
Dia 24 de outubro, no Auditório Municipal de Mirandela, estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui
Magalhães, a Vereadora Dr.ª Deolinda Ricardo e o Vereador Dr. Manuel Rodrigues.
• Reunião com a Junta de Freguesia de Fradizela.
Dia 24 de outubro, no edifício dos Serviços Técnicos da C.M.M., esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel
Rodrigues.
• Reunião com a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Avantos e Romeu.
Dia 24 de outubro, no edifício dos Serviços Técnicos da C.M.M., esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel
Rodrigues.
• Seminário “A Participação Cívica nas Autarquias Locais em Portugal e em Espanha”.
Dia 25 de outubro, no Auditório Municipal de Mirandela, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António
Branco, o Vice-presidente Dr. Rui Magalhães e a Vereadora Dr.ª Deolinda Ricardo.
• Sessão de “O Meu Bairro”.
Dia 25 de outubro, na Escola Básica N.º 3 do Bairro do Convento, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º
António Branco, o Vice-presidente Dr. Rui Magalhães, a Vereadora Dr.ª Deolinda Ricardo e o Vereador Dr. Manuel Rodrigues.
• Audição aos Partidos Políticos no âmbito do Orçamento Municipal 2015.
Dia 27 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama.
Dia 27 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco.
• Reunião da Comissão Restrita da CPCJ.
Dia 27 de outubro, no Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Dr. Rui Magalhães.
• Reunião do Conselho Diretivo da Associação de Município da Terra Quente Transmontana.
Dia 28 de outubro, em Macedo de Cavaleiros, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco e o
Vice-presidente Dr. Rui Magalhães.
• Seminário “3.ª Sessão Temática de Trabalho CCDR-N, Poder Local, Saber Local”.
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Dia 29 de outubro, no Auditório Municipal de Mirandela, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António
Branco, o Vice-presidente Dr. Rui Magalhães e a Vereadora Dr.ª Deolinda Ricardo.
• Reunião da ADRVT (Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua).
Dia 29 de outubro, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco.
• Reunião da Direção da ESPROARTE.
Dia 29 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco e a
Vereadora Dr.ª Deolinda Ricardo.
• Reunião da Associação Nacional de Municípios Portugueses - Municípios do Norte.
Dia 29 de outubro, em Guimarães, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel Rodrigues.
2. Eventos e outras ações:
• 18 e 19/10/2014 - III Feira da Azeitona e da Mecanização Agrícola em Vale de Gouvinhas

• 21/10/2014 – Visita a Agrupamento de produtores do Oeste

• 25/10/2014 – Sessão “O Meu Bairro” na Escola Básica N.º 3 do Bairro do Convento

”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

01/03 – Aprovação da ata de 20 de outubro.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião do passado dia 20
de outubro de 2014.

02 – Conhecimento de Despachos.
02/01 – DUOT – SO Administrativa e de fiscalização.
---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas em 27 de outubro, pelo Senhor Vereador Dr. Manuel Rodrigues que
a seguir se transcrevem:
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“INFORMAÇÃO N.º 20/2014
Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013 e perante as competências em mim
delegadas e subdelegadas por Despacho do Presidente da Câmara Municipal de 24 de outubro de 2013, cumpre informar o
Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 14 a 27 de outubro de 2014.
Autorizações de Utilização Deferidas
67/14 – Cândido Augusto Meireles – Habitação – Rua Direita n.º49 A – Vale de Juncal;
68/14 – Maria do Amparo Clemente Barros – Habitação – E.N. 315 – Bouça;
70/14 – Christophe Eva Rene Absillis – Habitação – Bairro Nordeste n.º 50 – Cachão;
71/14 – Manuel Carlos – Habitação – Av. Dr. Francisco Sá Carneiro n.º 356 – Mirandela;
72/14 – Daniel Augusto Gomes – Habitação – Rua do Calvário n.º 2 – S. Pedro Velho;
73/14 – Isabel Augusta Veríssimo – Habitação – Largo da Igreja – Vila Nova das Patas;
75/14 – Imotua – Promoção Imobiliária, Lda. – Habitação – Rua Sidónio Pais, n.º49 – Loteamento Vale da Cerdeira, Lote 52 –
Mirandela.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
“INFORMAÇÃO N.º 21/2014
Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013 e perante as competências em mim
delegadas e subdelegadas por Despacho do Presidente da Câmara Municipal de 24 de outubro de 2013, cumpre informar o
Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 14 a 27 de outubro de 2014.
Licenciamentos Deferidos
33/12 – Maria Lúcia Sá Melo – Construção de um muro – Trás da Serra – Mirandela;
41/14 – Madalena das Dores Mateus – Reconstrução e Ampliação de um edifício para Habitação – Rua do Carrascal – Chelas;
46/14 – Ermelinda dos Prazeres Resende Pereira – Legalização da Construção de uma Garagem – Rua da Portelinha n.º 10 – Abreiro.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

02/02 – DEE – Área Funcional de Recursos Físicos.
---------- Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foi presente o Mapa das Empreitadas em Curso, atualizado em 29 de
outubro, que se dá por reproduzido.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

03 – OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento da Zona Industrial – Augusto Carlos do Nascimento.
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 20579 de 29/10/2014, com o seguinte teor:
“Assunto: Envio de candidatura no âmbito do Regulamento da Zona Industrial
No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento da Zona Industrial,
junto envio a seguinte candidatura instruída e avaliada tecnicamente para pronúncia da Câmara Municipal:
- Augusto Carlos do Nascimento.”
---------- Vem acompanhado de parecer da candidatura e demais documentação, que se dá por reproduzida.
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO em 29/10/2014, exarou o seguinte Despacho:
“À reunião.”
---------- O Senhor Vereador Eng.º JOÃO CASADO disse: Eu sou a favor destas candidaturas e votarei sempre a seu favor, mas nos
critérios de avaliação não vejo lá nenhum ponto que faça menção, àquilo que do meu ponto de vista também faz sentido, um
acompanhamento económico financeiro, da parte de quem se propõe a fazer, ou seja, não há uma referência nestes últimos três
anos.
E este acompanhamento iria servir até para medir o peso que estas pequenas empresas têm, todas têm o direito de pensar, de julgar,
de ter e de crescer, mas haver um crescimento sustentado. E eu pergunto: Será justo darmos um lote de 1.000, 1.200 ou 1.500 m2 a
uma empresa que só tem aptidão para ter um lote eventualmente financeiramente para 300 ou 400 m2. acho que falta esta parte, esta
componente, nos critérios de avaliação.
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E julgo que também faria algum sentido, criar dentro do que é a nossa estrutura dos lotes que faltam atribuir na Zona Industrial e
pensar num desenvolvimento micro, lotes até 200 ou 300 m2, para poder potenciar pequenas indústrias.
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que estas duas empresas foram incubadas no CACE – Centro
de Apoio à Criação de Empresas, por iniciativa exclusiva do Instituto do Emprego e Formação Profissional, sendo que uma das
componentes do protocolo estabelecido determinou que a Câmara Municipal assumiria a gestão dos espaços com as respetivas
condicionantes.
Os que estão ainda ocupados foram entregues de acordo com as normas do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, o
que o Senhor Vereador acabou de dizer irá acontecer com os “nossos” incubados. Esteve em Mirandela no dia 31 de outubro o
Senhor Secretário de Estado do Emprego Dr. Octávio Félix de Oliveira a visitar o CACE, porque para eles tem sido uma enorme
surpresa, pois aquando da elaboração do protocolo houve alguma resistência. O IEFP tem diversos CACE’s, referindo-se que
Mirandela foi o primeiro a fazer este tipo de protocolo, o que acabou por ser o modelo, tendo o Senhor Secretário de Estado
verificado o bom funcionamento, porque realmente temos conseguido dar uma dinâmica diferente.
O que se pretende também com este protocolo, uma vez que não tem sido prática do IEFP fazer o acompanhamento no exterior,
tendo conhecimento que existe a nível nacional um protocolo entre o IEFP e no nosso caso, as Instituições da região que deveriam
fazer esse trabalho de acompanhamento no exterior, nomeadamente, o NERBA – Núcleo Empresarial Região de Bragança e o
NERVIR – Associação Empresarial de Vila Real e mais um conjunto de Instituições, em que estas entidades são responsáveis pelo
acompanhamento de todos os projetos de apoio empresarial.
Estes protocolos até hoje não têm funcionado, ou só estarão a funcionar em algumas regiões e nesse sentido vamos concorrer a esse
serviço, além de já estarmos a fazer uma avaliação continua de acompanhamento no GAEE – Gabinete de Apoio à Empresa e ao
Empreendedor, vamos concorrer de forma a que no concelho de Mirandela esse trabalho de acompanhamento seja assegurado.
---------- O Senhor Vereador Eng.º JOÃO CASADO disse: Deixava-lhe aqui uma sugestão, uma vez que está a tentar fazer esse
protocolo de acompanhamento, devia fazer também para o setor agrícola, ou para o turismo, ou seja, criar uma estrutura dinâmica
que fizesse mais do que acompanhamento, criando assim dentro do concelho de Mirandela a possibilidade de ter mais postos de
trabalho. Parecia-me correto, ter um organismo no concelho que conseguisse intervir e acompanhar vários setores.
---------- O Senhor Vereador Eng.º CARLOS PIRES disse: Em relação a este ponto e à sua aprovação não há qualquer dúvida, mas
como o Vereador João Casado referiu e avançou, um pouco mais para além do proposto, eu colocava aqui um desafio e penso que
poderá ser partilhado por todos que seria de ter uma reunião ou um trabalho, uma vez que há muitas solicitações, temos a
possibilidade de fixar empresários, empreendedores e temos por outro lado um problema que é a Zona Industrial, existe o Cachão,
há aqui algumas variáveis que porventura importava trabalhar e perceber como é que se poderia criar aqui uma mais-valia, dou o
exemplo da Denominação de Origem do Azeite, sendo uma região como é a nossa e tão pouco valorizada. Esse seria um dos
produtos entre outros que poderiam merecer aqui um trabalho mais fino, que do ponto de vista político saísse daqui alguma
orientação e que se pudesse de facto agregar, estarei sempre disponível para esse trabalho.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do promotor, Augusto
Carlos do Nascimento, de realização de escritura de direito de superfície, referente ao lote 4 K da
Zona Industrial, de acordo com o previsto no Regulamento da Zona Industrial, conforme
proposto.

04 – OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento da Zona Industrial – Congeltua Unipessoal, Lda.
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 20574 de 29/10/2014, com o seguinte teor:
“Assunto: Envio de candidatura no âmbito do Regulamento da Zona Industrial
No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento da Zona Industrial,
junto envio a seguinte candidatura instruída e avaliada tecnicamente para pronúncia da Câmara Municipal:
- Congeltua Unipessoal, Lda.”
---------- Vem acompanhado de parecer da candidatura e demais documentação, que se dá por reproduzida.
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO em 29/10/2014, exarou o seguinte Despacho:
“À reunião.”
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do promotor, Congeltua
Unipessoal, Lda., de realização de escritura de direito de superfície, referente ao lote 2 K da Zona
Industrial, de acordo com o previsto no Regulamento da Zona Industrial, conforme proposto.

05 – OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento de Incentivo ao Comércio Tradicional – Luís de Queirós
Ferraz Teixeira.
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 20595 de 29/10/2014, com o seguinte teor:

(Ata n.º 23/2014, de 03 de novembro)
Pág. 6 de 7
“Assunto: Envio de candidatura no âmbito do Regulamento da Zona Industrial
No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento de Incentivo ao
Comércio Tradicional, junto enviamos a seguinte candidatura instruída e avaliada tecnicamente para pronúncia da Câmara
Municipal:
- Luís de Queirós Ferraz Teixeira.”
---------- Vem acompanhado de parecer da candidatura e demais documentação, que se dá por reproduzida.
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO em 29/10/2014, exarou o seguinte Despacho:
“À reunião.”
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o indeferimento da candidatura de
Luís de Queirós Ferraz Teixeira, no âmbito do Regulamento de Incentivo ao Comércio
Tradicional, conforme proposto.

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL
06 – DAGFM – Área Funcional de Recursos Financeiros – Tesouraria – Balancete.
---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 28 de outubro de 2014 que apresenta os seguintes valores:
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------TOTAL DE DISPONIBILIDADES ----------------------------------------------

593.359,64€
793.083,82€
1.386.453,91€

DOCUMENTOS---------------------------------------------------------------------

67.354,74€

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

07 – DAGFM – Área Funcional de Recursos Financeiros – Contabilidade – Ordens de Pagamento.
---------- Foi presente a informação n.º 22/DAGFM de 29/10/2014 que a seguir se transcreve:
Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar o Executivo Municipal
que, no período compreendido de 15 de outubro a 29 de outubro de 2014, foram processadas e autorizadas Ordens de Pagamento
no montante total de 985.998,11 €:
Descrição
Ordens de Pagamento Orçamentais
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria

Valores em €
980.802,85 €
5.195,26 €

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

08 – DEE – Área Funcional de Recursos Físicos – Aprovisionamento e Empreitadas – Requisições Externas de
Despesa.
---------- Foi presente a informação n.º 22/DEE de 29/10/2014 da Divisão de Edifícios e Equipamentos:
Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar o Executivo Municipal
que, no período compreendido de 15 de outubro a 28 de outubro, foram processadas e autorizadas Requisições Externas de
Despesa no montante total de 281.296,76 €:
Nome do Responsável
António José Pires Almor Branco
Rui Fernando Moreira Magalhães
Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo
Manuel Carlos Pereira Rodrigues
Requisições de valor igual ou inferior a 200,00 €
Requisições de valor superior a 200,00 €

Valores em €
215.472,30
111,93
9.418,72
56.293,81
3.913,84
277.382,92

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

09 – Área Funcional de Recursos Financeiros – SO Património – Concessão do Quiosque do Tanque – Artur
Fernando Moreira.
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---------- Foi presente uma informação subscrita pelo Coordenador Técnico da SO de Património em 16/10/2014, com o seguinte
teor:
“Assunto: Concessão do Quiosque do Tanque – Artur Fernando Moreira
O Sr. Artur Fernando Moreira solicita que lhe seja concedida a exploração do Quiosque do Tanque, apresentando para o efeito,
duas propostas:
- 1.ª Compromete-se a fazer o arranjo da parte interior do Quiosque, nomeadamente no que diz respeito à pintura, colocação de
prateleiras, concerto de persianas, substituição dos vidros partidos e ao pagamento de uma renda mensal no valor de 50,00€
(cinquenta euros);
- 2.ª Propõe em troca da renda que devia pagar à Câmara pela referida concessão, fazer a limpeza e conservação de toda a
superfície do edifício, incluindo o bloco sanitário, assegurando o seu funcionamento e disponibilidade ao público todos os dias
das 08,00 horas até às 21,00 horas.
Relativamente ao proposto informo que recentemente, para a concessão do referido Quiosque, houve um concurso público que
ficou deserto por falta de interessados, perante o exposto e tendo em conta a natureza da concessão, aliada à realidade do local e à
exiguidade do espaço em causa, salvo melhor opinião, qualquer uma das propostas está dentro do aceitável para o Município,
todavia, acredito que V.ª Ex.ª melhor saberá decidir.
À consideração superior.”
---------- O Senhor Chefe da Divisão de Administração Geral, Finanças e Modernização Dr. João Paulo Fraga em 20/10/2014,
emitiu o seguinte parecer:
“Nos termos das propostas apresentadas pelo Sr. Artur Fernando Moreira, propõe-se que o Quiosque do Tanque seja adjudicado
nos seguintes termos: Efetuar o arranjo da parte interior do Quiosque conforme proposto e ao pagamento de uma renda mensal no
valor de 50,00€ (cinquenta euros), devendo também ser assegurada a limpeza e conservação de toda a superfície do edifício,
incluindo o bloco sanitário, assegurando o seu funcionamento e disponibilidade ao público todos os dias das 08,00 às 21,00 horas,
serviços estes que a Câmara Municipal dará quitação no montante de 50,00 €.
À superior consideração do Exmo. Sr. Presidente.”
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO em 21/10/2014, exarou o seguinte Despacho:
“Concordo com o proposto.
À Reunião de Câmara.”
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação do Quiosque do
Tanque a Artur Fernando Moreira, nos seguintes termos:
1 – Efetuar o arranjo da parte interior do Quiosque conforme proposto e ao pagamento de uma
renda mensal no valor de 50,00€ (cinquenta euros);
2 – Assegurar a limpeza e conservação de toda a superfície do edifício, incluindo o bloco
sanitário, assegurando o seu funcionamento e disponibilidade ao público todos os dias das
08,00 às 21,00 horas, serviços estes que a Câmara Municipal dará quitação no montante de
50,00 €.
---------- E não havendo mais nada a tratar, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta nos
termos e para os efeitos consignados nos n.ºs 3 e 4, do art. 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a qual vai
assinada pelo Senhor Presidente e por mim ___________, que a elaborei e mandei transcrever.
----------- Seguidamente foi encerrada a reunião, eram 10 horas.
O Presidente da Câmara Municipal;
__________________________
António Pires Almor Branco
O Chefe da Divisão de Admin. Geral,
Finanças e Modernização;
__________________________
João Paulo Fraga

