
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 20/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO 
 

Vice-Presidente: - Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues 

Vereadores Presentes: - Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo 

 - Orlando Ferreira Pires 

 - Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

 - Sílvio António dos Santos 

 - José Miguel Romão Cunha 

Membros Ausentes: - Vera Cristina Quintela Pires Preto 

Ata da Reunião anterior - Aprovada por unanimidade, dispensando a sua leitura por ter sido 

 previamente distribuída a todos os membros do executivo. 

Secretariou: - Esmeralda Emília Rebelo Fidalgo Pinto 

Jurista 

Hora de Abertura: - 18h30min 

Local da Reunião: - Paços do Concelho - Salão Nobre da Câmara Municipal 

Antes da Ordem do Dia 

Abertura da Reunião de Câmara. 
 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Caros Senhores Vereadores, Dr.ª Esmeralda Pinto, a Carla Assis 

e a Patrícia Gueirêz. Boa tarde a todos. 

Damos início à última Reunião de Câmara deste mandato. Realizadas as eleições autárquicas, julgo que já seguiu a 

convocatória para a Tomada de Posse. Portanto, estaremos todos juntos no dia 16. 

Agradecer o vosso empenho neste mandato e desejar as maiores felicidades para todos. 

 

---------- O Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES disse: Boa tarde a todos. Cumprimento a Senhora Presidente, os 

Senhores Vereadores, a Dr.ª Esmeralda Pinto, a Carla Assis, a Patrícia Gueirêz e o público presente. 

Sendo hoje a última Reunião de Câmara, não podia deixar de fazer a última intervenção. 

“Termina hoje, para mim, apenas um ciclo político, a nível autárquico com o desempenho de alguns cargos neste Município. 

Foram anos de uma enorme aprendizagem, que me transformaram enquanto político e ser humano. É um trajeto que teve 

várias etapas, com graus de responsabilidade diferentes, mas nem por isso menos desafiantes, enquanto pessoa interessada no 

que vai acontecendo na minha terra e no meu concelho. 

A política autárquica permitiu-me ter um conhecimento, mais profundo de todo o território e simultaneamente de todas as 

gentes que nele habitam. Poder contactar com o poder autárquico mais puro e genuíno que são os Presidentes de Junta, que 

realizam um trabalho extraordinário, e tantas vezes desvalorizado. São eles, os primeiros a socorrer e a valer às dificuldades 

que os seus fregueses lhes apresentam, a ter uma palavra de conforto de amizade e de companheirismo e até mesmo de 

solidariedade. Privei de perto com Presidentes de Junta, com os quais pude aprender e ter a noção do papel fundamental que 

eles desempenham na nossa sociedade, a eles tenho a dizer “Obrigado”. 

Não posso deixar de parte, todos aqueles que engrandecem a cidade e o concelho, com o seu voluntariado à frente das mais 

diversas coletividades e instituições, que levam muitas vezes além-fronteiras o nome de Mirandela. Não posso esquecer os 

empresários, comerciantes, agricultores e toda a sociedade civil de Mirandela, ativa e empenhada com a sua terra. Pois é o 

conjunto de tudo isto, que faz de nós diferentes dos demais territórios e sejamos simplesmente Mirandela. 

Por fim, agradecer a todos os trabalhadores e colaboradores desta Autarquia, pois são eles o rosto e a marca deste Município. 

Sem eles nada seria igual e é graças a eles que continua a ser possível o engrandecimento de todas as causas e propósitos a 

que os diferentes Executivos Municipais se propõem. Pois os Executivos passam e os funcionários continuam. 
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Saio com o sentimento de dever cumprido. Neste último mandato, enquanto Vereador da Oposição, tentei sempre ser o mais 

correto possível com o Executivo em funções, discordando quando tinha que discordar e concordando quando de facto 

estavam em causa projetos e decisões que fossem no sentido de valorizar e melhorar a vida dos mirandelenses. Mas, acima de 

tudo, coloquei sempre em primeiro lugar os interesses maiores deste concelho. Na política, como na vida, não vale tudo e 

ficou claro essencialmente neste mandato que há coisas que não valem mesmo a pena. O nosso engrandecimento nunca deve 

acontecer pelo achincalhar e beliscar a dignidade de cada um, no desempenho puro e verdadeiro das suas funções. Ninguém 

faz tudo bem, é importante ter a humildade de reconhecer que muitas vezes o menos bom também acontece. Pois só não erra 

quem não faz nada. 

Quando impera a democracia, ela pode manifestar-se em ciclos normais de quatro anos, saber perder é tão ou mais 

dignificante que saber ganhar. O engrandecimento de cada um de nós está nas bases educacionais que nos permitiram crescer, 

valorizar, olhar e respeitar cada um que nos rodeia. Pois são estes os valores dignos do respeito e a base de toda uma 

educação que nos foi incutida. A materialização de todos estes princípios faz com que esteja bem resolvido e, acima de tudo, 

de consciência tranquila, nesta etapa que agora finda. 

Infelizmente, hoje vivemos numa sociedade detratora desses princípios bases, que devem imperar na sociedade e na política, 

que é o de saber respeitar a diferença. E, como sempre, aprendi a melhor ou senão a única forma de sermos respeitados é dar 

nos ao respeito. 

Termino felicitando todo o Executivo que esteve em funções, no mandato que agora finda, desejando as maiores felicidades 

para o novo Executivo que entrará brevemente em funções e que nunca se esqueçam que o verdadeiro vencedor, no fim, é 

sempre Mirandela.” 

Quero também deixar uma palavra de agradecimento aos Órgãos Municipais que nos acompanharam estes quatro anos e 

agradecer à Dr.ª Esmeralda Pinto, à Carla Assis e à Patrícia Gueirêz pelo empenho e pela isenção com que fomos tratados 

durante estes últimos quatro anos. 

 

---------- O Senhor Vereador JOSÉ CUNHA disse: “Boa tarde a todos. Chegados à última Reunião de Câmara deste mandato 

e, por consequência, a minha última Reunião como Vereador. Foi um prazer ter partilhado com todos vocês, quinzenalmente, 

as Reuniões de Câmara, da qual espero que tenham saído daqui as melhores decisões para a melhoria de vida no nosso 

concelho. 

Queria aproveitar para agradecer à Senhora Presidente pela oportunidade de ter sido ao longo destes quatro anos Vereador a 

tempo inteiro e assim ter servido o meu concelho, como a oportunidade de poder ter conhecido todas as Freguesias e cantos 

do nosso belo concelho, que em muitos casos desconhecia por completo e que na maioria das vezes surpreendeu-me pela 

positiva, os trabalhos que são realizados em cada uma das 30 Freguesias. 

Ao longo destes quatro anos dei o meu melhor, muitas vezes dei aquilo que podia dar e não dar, sacrificando em muitas 

situações o meu tempo passado em família. A eles agradeço a compreensão e as minhas desculpas por essas ausências, espero 

recuperar esse tempo nos próximos anos. 

Sei que não consegui realizar tudo que pretendia, mas considero que o balanço é extremamente positivo, superando na 

maioria das vezes as minhas expectativas. Acredito que não desiludi as pessoas que confiaram em mim o seu voto. Mas se 

consegui esses excelentes resultados, foi resultado da dedicação e profissionalismo de todos os trabalhadores do Município, 

que me receberam com carinho e sempre me respeitaram ao longo deste mandato. Aprendi imenso com cada um deles, saiu 

uma pessoa mais rica, tanto profissionalmente com os conhecimentos adquiridos, como pessoalmente com os amigos que 

aqui fiz. A todos o meu muito obrigado por estes quatros anos de trabalho e companheirismo. Mas permitam-me que 

agradeça a duas pessoas em particular, ao Luís Vinhais e à Elisabete Silva, dois Chefes de Divisão que trabalharam comigo 

quase a totalidade deste quatros anos. Quando assumi funções, não conhecia nenhum dos dois. Mas foram duas agradáveis 

surpresas, pela sua dedicação e profissionalismo, mas também pela sua lealdade e amizade. O meu muito obrigado aos dois, 

que nunca permitiram que se desistisse de um projeto ou um objetivo. Eram os primeiros a chegar e os últimos a sair, 

passando muitas horas, noites e fins-de-semana a trabalhar para que nada falhasse. Ficarei eternamente grato pela vossa 

dedicação, como todo o concelho fica a ganhar com pessoas como os dois a desempenharem funções de Chefes de Divisão. 

Foi uma honra ter trabalhado estes quatro anos pelo meu concelho. Muito obrigado a todos.” 

 

---------- O Senhor Vereador SÍLVIO SANTOS disse: Boa tarde a todos. Não tive oportunidade de estar aqui quatro anos, 

estive pouco mais que um ano. Não vim conhecer ninguém, já tinha a felicidade de conhecer cada um de vós. Mais do que 

contribuir, reconheço isso neste pouco tempo que aqui estive, acho que deu para perceber algum funcionamento que de fora 

não temos a noção para desmistificar um pouco aquilo que são as Reuniões de Executivo, que dá a ideia que é um “campo de 

batalha”. Não é nada disso, felizmente, e ainda bem. 

Congratular-me com tudo o que de bom foi feito pelo Executivo em funções, a Senhora Presidente, os Senhores Vereadores 

José Cunha, Orlando Pires e Vera Preto, que não está aqui, mas é uma amiga de longa data e também lhe reconheço méritos. 

Foi um prazer poder acompanhar o Manuel Rodrigues e a Deolinda Ricardo. Também tenho que agradecer à Dr.ª Esmeralda 

Pinto, à Carla Assis, à Patrícia Gueirêz e a quem substituiu a Dr.ª Esmeralda Pinto, o Dr. João Sequeira e a Dr.ª Saudade 

Lopes, pelo profissionalismo e a competência com que sempre aqui os vi. 

Foi um prazer, a gente vai-se vendo por aí, somos todos mirandelenses. Parabéns a todos, desejo as maiores felicidades para 

todos nas vidas pessoais e profissionais. Muito obrigado pela forma como me acolheram e até breve. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Foi um mandato único com uma aprendizagem constante. Para 

além de agradecer aos Vereadores presentes, também agradecer ao Vereador Rui Magalhães que esteve connosco cerca de 

três anos e a todos os Presidentes de Junta e Assembleia Municipal que estiveram connosco durante este mandato. Aos 

Órgãos Municipais que têm a difícil tarefa de transcrever cada palavra que dizemos nestas Reuniões de Câmara, julgo até que 

é um procedimento que pode vir a ser alterado neste mandato, sempre disponíveis e sempre prontas a ajudar. Aos 
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trabalhadores da Câmara, a todos eles. Julgo que demos todos o nosso melhor e agora temos um grande desafio pela frente: a 

recuperação pós-covid-19. Temos fundos comunitários para tratar e temos muito ainda que melhorar. 

Vão estar sempre connosco, estão convidados a assistir às Reuniões de Câmara e às Sessões de Assembleia Municipal. 

Devemos sempre pensar que são os tais ciclos políticos e acontecem assim, mas cada um de nós tem o seu papel e o seu 

trabalho. Agradecer a todos e desejar as maiores felicidades pessoais, profissionais e políticas, se for esse o vosso desejo. 

Nunca digam que é última Reunião de Câmara, porque não sabemos o futuro. O futuro pertence a cada um de nós, pertence a 

cada um dos mirandelenses. Vamos continuar a lutar pelo futuro de Mirandela e dos mirandelenses. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Ordem do Dia 

01 – Órgãos da Autarquia (OA). 

01/01 – Atividade do Posto de Comando Operacional – COVID-19. 
 

---------- Foi presente uma Informação subscrita pela Coordenadora Municipal de Proteção Civil Maria Gouveia em 

01/10/2021, com o seguinte teor:  

 

“POSTO DE COMANDO OPERACIONAL DE MIRANDELA 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 

20 de setembro e 01 de outubro de 2021 

 

Em conformidade com a evolução epidemiológica da doença COVID-19 no concelho de Mirandela, têm vindo a ser adotadas 

diversas medidas cuja efetivação tem como objetivo a contenção e a mitigação da propagação do vírus SARS-CoV-2. Nesse 

sentido, desde o dia 16 de março, que o Posto de Comando Operacional de Mirandela tem estado ativo, sito no Pavilhão B da 

Reginorde, tendo, no dia 8 de junho, sido transferido para o Edifício da Cadeia Velha. 

 

Entre os dias 20 de setembro a 01 de outubro de 2021, as atividades realizadas no Posto de Comando Operacional 

compreenderam: 

 

ATIVIDADE DIAS OBSERVAÇÕES 

Leitura e interpretação de legislação 20/09 a 01/10 
- Decreto-Lei n.º78-A/2021 de 29 de setembro 

- Resolução de Conselho de Ministros n.º 135-

A/2021 de 29 de setembro  

Eleições autárquicas 21/09 

22/09 

- Recolha de votos em ERPI e junto de pessoas 

em isolamento 

Cerimónia de Tomada de Posse no Grande 

Auditório Municipal 

30/09 

Medidas preventivas face à COVID-19: 

- Informação sobre as medidas de prevenção e 

controlo da transmissão da COVID-19, através de 

afixação de cartazes informativos  

- Entrada e saída distintas e identificadas  

- Existem 6 dispensadores de solução de base 

alcoólica de parede e 1 automático 

- Uso obrigatório de máscara 

- Desinfeção das mãos à entrada 

- Lotação de 431 lugares mais 9 para pessoas com 

mobilidade reduzida 

- Não se realizam intervalos 

- Portas sempre abertas 

- Circuito de circulação 

- Caixotes de lixo comum à saída 

- Lotação máxima afixada nas Instalações 

Sanitárias femininas (1 pessoa) e masculinas (1 

pessoa) 

- Plano de Desinfeção (desinfeção do auditório 

antes e após a cerimónia e as instalações 

sanitárias são limpas e desinfetadas a cada 

utilização) 

- Área de Isolamento (AI.5) 

- Bar funciona de acordo com Orientações da 

DGS e com Plano de Contingência 
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Reabertura da Piscina Municipal (coberta) 30/09 

Medidas preventivas face à COVID-19: 

- Informação sobre as medidas de prevenção e 

controlo da transmissão da COVID-19, através de 

afixação de cartazes informativos 

 - Uso obrigatório de máscara no interior do 

edifício, exceto na prática de atividades dentro 

das piscinas 

- 2 Dispensadores de álcool gel (entrada do 

edifício e entrada da piscina) 

- 1 Tapete desinfetante na entrada do edifício 

- Acesso em regime livre 

- Circuito de circulação no acesso ao balcão de 

atendimento e aos balneários 

- Sinalética para distanciamento em fila de espera 

- Caixotes de lixo comum à saída 

- Nos balneários: 

   - Utilização dos bancos e dos cacifos que se 

encontram marcados 

   - Secadores de cabelo desativados 

   - Não há partilha de objetos 

   - A capacidade do balneário feminino é de 14 

pessoas 

   - A capacidade do balneário masculino é de 9 

pessoas  

   - Funcionam 2 chuveiros no balneário feminino 

   - Funcionam 2 chuveiros no balneário 

masculino 

- A capacidade da piscina grande é de 18 pessoas 

em simultâneo (3 pessoas por pista) 

- A capacidade da piscina pequena é de 6 pessoas 

em simultâneo (2 pessoas por pista) 

- Distanciamento físico entre utentes que não 

sejam do mesmo agregado familiar 

- Plano de Desinfeção garantido por empresa 

externa  

- Área de Isolamento (AI.18) 

Promoção da realização de testes antigénio 

COVID-19 
20/09 a 01/10 

20/09: 

- 95 Colaboradores do Município  

- 03 ATL Lápis & Papel 

- 06 ATL Sala de Estudo 

- 02 ATL Caderno Diário 

- 02 ATL Magia do Saber  

 

24/09:  

- 05 Colaboradores do Município  

 

27/09: 

- 03 ATL Lápis & Papel 

- 04 ATL Sala de Estudo 

- 02 ATL Caderno Diário 

- 02 ATL Magia do Saber  

Apoio à realização da Feira de Mirandela 

(Reginorde) 

23/09 

30/09 

- Sensibilização e informação para a utilização 

correta e higienização das mãos 

- Desinfeção das mãos 

- Utilização de contador manual para contagem 

de entrada e saída de pessoas 

- Difusão de mensagem por via sonora, com 

recurso a carrinha 

Difusão de mensagem por via sonora, com 

recurso a carrinha 

09/09 

16/09 

- Locais para difusão de mensagem por via 

sonora: 

   - Feira de Mirandela (Reginorde) 
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   - Mercado Municipal 

   - Cidade de Mirandela 

Formação sobre o Plano Municipal de 

Contingência Para o Novo Coronavírus e 

sobre EPI para utilização pelos colaboradores 

(Posto de Comando Operacional - Célula de 
Logística) 

20/09 

01/10 

- 04 Colaboradores do Programa Oficinas de 

Jardinagem da APPACDM 

- 06 Colaboradores dos Programas Ocupacionais 

- 05 Colaboradores do Programa MAREESS 

Cumprimento do Plano de Desinfeção 20/09 a 01/10 Inserido no Plano Municipal de Contingência 

para o Novo Coronavírus 

Apoio à Unidade Local de Saúde do 

Nordeste:  

- Centro de Saúde I  

- Centro de Saúde II 

20/09 a 01/10 

- Disponibilização de meios humanos (1 

colaborador) para apoio logístico no Centro de 

Rastreio COVID-19 

- Disponibilização de meios humanos (1 

colaborador) para apoio administrativo no Centro 

de Saúde I (desde 23/07 até 28/09) 

- Contacto com presidentes de junta de freguesia 

para identificação de pessoas com contactos 

esporádicos nos Centros de Saúde 

 

- Transportes para vacinação: 

     - Transporte de duas pessoas (Torre de Dona e 

Vale de Gouvinhas) para vacinação COVID-19, 
pela Câmara Municipal 

Envio de informação relacionada com o 

êxodo COVID-19 
--- - Registo e envio de informação para a PSP, GNR 

e ULSNE 

Contactos com diversas individualidades / 

entidades 
--- 

- Unidade de Saúde Pública 

- PSP 

- GNR 

- Bombeiros 

- Presidentes de Junta de Freguesia 

- Colaboradores do Município   

Distribuição de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) 
--- - Colaboradores do Município  

Gestão de email disponibilizado para apoio aos Munícipes 

Identificação e colmatação de necessidades por edifício municipal e consequente implementação de medidas 

preventivas de propagação da doença COVID-19: colocação de dispensadores de álcool gel, fornecimento de máscaras 
para o atendimento ao público 

Distribuição e registo de Equipamentos de Proteção Individual a Chefes de Divisão e Encarregados, tais como, 

garrafões de 5 litros de álcool gel, luvas de nitrilo, dispensadores de parede, dispensadores automáticos, máscaras 
cirúrgicas, entre outros 

 

Entre os dias 20 de setembro a 01 de outubro de 2021, as equipas que exerceram funções no Posto de Comando 

Operacional foram as seguintes: 

 

SEMANA CÉLULA DE PLANEAMENTO CÉLULA DE LOGÍSTICA CÉLULA OPERACIONAL 

20 a 24/09 Maria Manuel Gouveia 

Ana Rita Videira 

Betina Teixeira 

Francisco Vieira 

Manuela Teixeira 

Matilde Machado 

Valéria Calé 

Vanessa Morais  

Apoio geral: 

- António Sequeira 

- Armando Cepeda 

- Cidália Pinto 

- Florbela Pires 

- Lurdes Pinto 

- Manuel Vilarinho 

- Sérgio Ruivo 

- Valdemar Costa 

27/09 

a 

01/10 

Maria Manuel Gouveia 

Ana Rita Videira 

Betina Teixeira 

Francisco Vieira 

Apoio geral: 

- António Sequeira 

- Armando Cepeda 

- Cidália Pinto 
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Manuela Teixeira 

Matilde Machado 

Valéria Calé 

Vanessa Morais 

- Florbela Pires 

- Lurdes Pinto 

- Manuel Vilarinho 

- Sérgio Ruivo 

- Valdemar Costa 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

01/02 – Justificação de Faltas. 
 

---------- A Jurista Esmeralda Pinto autorizada a intervir, disse: A Senhora Vereadora Vera Preto não pode estar presente por 

se encontrar de férias. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta da Senhora Vereadora 

Vera Preto. 
 

01/03 – Aprovação da Ata de 23 de setembro. 
 

---------- A Senhora Presidente Júlia Rodrigues invocou n.º 3 do art.º 34.º do Código do Procedimento Administrativo, não 

tendo por isso participado na aprovação da referida Ata, uma vez que não esteve presente na Reunião a que a mesma 

respeitou. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata da Reunião do passado 

dia 23 de setembro de 2021. 

 

02 – Conhecimento de Despachos. 

02/01 – DOMU – Serviço de Licenciamento de Obras Particulares. 
 

---------- Foi presente a seguinte informação subscrita em 30 de setembro, pelo Senhor Vice-Presidente Orlando Pires que a 

seguir se transcreve: 

 

“INFORMAÇÃO N.º 20/2021 

 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 06 de novembro de 2017 e perante as competências em mim 

delegadas e subdelegadas por Despacho da Presidente da Câmara Municipal de 06 de novembro de 2017, cumpre informar o 

Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 16 e 29 de setembro de 2021. 

 

Licenciamentos Deferidos 

62/21 – Paulo José Moreira de Almeida – Construção de um muro – Lugar da Ribeirinha – Suçães.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

02/02 – DAG – Subunidade Orgânica Contratação Pública. 
 

---------- Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foi presente o Mapa das Empreitadas e a Listagem dos contratos de 

aquisição de serviços celebrados ou renovados durante o ano de 2021, atualizados em 01 de outubro, que se dão por 

reproduzidos. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

02/03 – DAG – Subunidade Orgânica Gabinete de Apoio ao Munícipe. 
 

---------- Foi presente a seguinte informação subscrita, em 01 de outubro, pelo Senhor Vice-Presidente Orlando Pires que a 

seguir se transcreve: 

 

“Informação n.º 2/GAM 

Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim subdelegadas por despacho de 31 de outubro de 2017, 

foram concedidas as seguintes Licenças nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro, de 1 a 17 de setembro 2021. 

 

Licenças de Festividades e de Ruído 

Nome do Requerente Localidade Licença 

António Maria Gonçalves da Cunha Café Choupal - Torre de Dona Chama Ruído” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 

04/DAG – Subunidade Orgânica Contabilidade e Tesouraria: Resumo Diário. 
 

---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 30 de setembro de 2021 que apresenta os seguintes 

valores: 

 

SALDO DE GERÊNCIA---------------------------------------------------------- 1.831.006,35€ 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------- 632.939,32€ 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------- 1.198.067,03€ 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ---------------------------------------------- 1.831.006,35€ 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

05/DAG – Subunidade Orgânica Contabilidade e Tesouraria: Ordens de Pagamento. 
 

---------- Foi presente a informação n.º 20/DAG de 30/09/2021 que a seguir se transcreve: 

 

Informa-se o Executivo Municipal que, no período compreendido entre 17 de setembro a 29 de setembro de 2021, foram 

processadas e autorizadas Ordens de Pagamento no montante total de 1.611.189,94 €: 

 

Descrição Valores em € 

Ordens de Pagamento Orçamentais  1.609.853,34 € 

Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria 1.336,60 € 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

06/DAG – Subunidade Orgânica Contratação Pública: Requisições Externas de Despesa. 
 

---------- Foi presente a informação n.º 20/DAG de 01/10/2021 que a seguir se transcreve: 

 

Informa-se o Executivo Municipal que, no período compreendido de 20 a 30 de setembro de 2021, foram processadas e 

autorizadas Requisições Externas no montante total de 699.615,45 euros: 

 

Nome do Responsável Valores em euros 

Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira 

Rodrigues 

00,00 

Orlando Ferreira Pires 56.670,15 

Vera Cristina Quintela Pires Preto 34.469,81 

José Miguel Romão Cunha 608.475,49 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

 

 

---------- 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.º 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

na sua atual redação, a qual vai assinada pela Senhora Presidente e por mim _________________, que a elaborei e mandei 

transcrever. 

 

 

 

----------- Seguidamente foi encerrada a reunião, eram 18 horas e 55 minutos. 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

__________________________ 

Júlia Rodrigues 

 

A Jurista; 

 

__________________________ 

Esmeralda Pinto 

 


