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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 16 
DE DEZEMBRO DE 2010: ____________________________________________________ 
 
---Aos dezasseis dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dez, nesta cidade de Esposende, 
na sala de reuniões dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Esposende, sob a presidência de Fernando João Couto e Cepa, Presidente da 
Câmara Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  
Arqt.º António Benjamim da Costa Pereira, 
Dra. Luzia Filipa Carvalho Miquelino em substituição de Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro 
Maranhão, 
Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, 
Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do Vale, 
Dr.ª Hersília Manuela Sousa Neves Brás Marques e 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira. 
 
---A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal. ---------------------------------------- 
 
---Sendo dez horas e cinco minutos, verificando-se haver “quorum” para funcionamento do 
Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. ------------------------------------ 
 
 
- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:___________________________________ 
 
Nos termos do disposto no artigo nono do Regimento desta Câmara Municipal, foi, pelo senhor 
Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, não se tendo verificado 
qualquer intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: _______________________________________________ 
 
01 - BALANCETE: ___________________________________________________________ 
 
Foi presente o Balancete da Tesouraria, relativo ao dia anterior, que apresentava os seguintes 
saldos: CÂMARA MUNICIPAL - em cofre, na Tesouraria: ------------------------------ 3.992,46€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 5.050,00€ 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------- 958.177,13€ 
no Crédito Agrícola ------------------------------------------------------------------------------ 3.344,68€ 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 11.202,38€ 
no Banco Português de Investimento ------------------------------------------------------- 137.757,99€ 
no Banco Espírito Santo ------------------------------------------------------------------------ 9.793,36€ 
no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 50.243,66€ 
no Banco Millennium BCP -------------------------------------------------------------------- 19.229,59€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------ 278,59€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos------------------------------------------- 546.824,54€ 
No Banco Português de Negócios ------------------------------------------------------------- 5.185,88€ 
No Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------------------- € 
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A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
 
02 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - INFORMAÇÃO: ______________________ 
 
Em cumprimento do determinado no número três do artigo sexagésimo quinto, da Lei número 
cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram prestadas 
informações ao Executivo, acerca dos actos praticados pelo senhor Presidente da Câmara ao 
abrigo de competências delegadas e pelos senhores Vereadores no uso de competências 
subdelegadas, constantes das relações anexas à minuta da acta da presente reunião, da qual 
fazem parte integrante: -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
 
03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, N.º 25/2010, REALIZADA 
EM 03 DE DEZEMBRO DE 2010 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO: ________________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia três de 
Dezembro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: -------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO. 
Absteve-se a senhora Vereadora Dra. Luzia Miquelino por, conforme declarou, não ter estado 
presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04.01 – PATRIMÓNIO: _______________________________________________________ 
 
04.01.01 – PROPOSTA DE DOAÇÃO DA TOTALIDADE DO PRÉDIO SOB O ART.º 
1837 À FREGUESIA DE VILA CHÃ. ----------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, com o seguinte 
teor: 
 
“A Câmara Municipal de Esposende deliberou, em 27 de Março de 2003, autorizar a 

constituição do direito de superfície, a favor da freguesia de Vila Chã, de 9/12 avos indivisos 

do prédio inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Vila Chã sob o art.º 1837 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Esposende sob o n.º 301/19940913 da 

referida freguesia, tendo a competente Escritura sido celebrada em 7 de Julho de 2003, 

exarada a folhas 51 e seguinte do Livro de Notas do Notário Privativo da Câmara Municipal 

de Esposende n.º 61. A Freguesia de Vila Chã foi autorizada a instalar no prédio 

equipamentos desportivos, cujos projectos teriam de ser previamente aprovados pela Câmara 

Municipal. 

Em 25 de Fevereiro de 2009 o Município de Esposende adquiriu a parte restante do prédio 

supra identificado, através de Escritura de Compra e Venda exarada a folhas 12 e seguinte do 

Livro de Notas do Notário Privativo da Câmara Municipal de Esposende n.º 72. 
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Pretende agora a Freguesia de Vila Chã concentrar no mesmo espaço uma série de 

equipamentos, que não exclusivamente de génese desportiva, mas que propiciam e fomentam o 

associativismo e a união da colectividade, razão pela qual aquela Autarquia está empenhada 

em os promover. 

Como forma de sinalizar positivamente a iniciativa da Freguesia de Vila Chã, PROPONHO, 

assim, que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no art.º 64.º, n.º 1, al. f) da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção actualizada, delibere doar a totalidade do prédio 

inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Vila Chã sob o art.º 1837 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Esposende sob o n.º 301/19940913 daquela freguesia à 

Freguesia de Vila Chã, nas condições exaradas na minuta da Escritura de Doação anexa, ao 

qual se atribui o valor de 337.480,69 €, revogando a deliberação de 27 de Março de 2003 

relativa à constituição do direito de superfície sobre parte indivisa do prédio.” Segue-se data e 
assinatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO.  
 
 
04.02 - REGULAMENTOS: ___________________________________________________ 
 
04.02.01 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO EXERCÍCIO DA VENDA 
AMBULANTE - PROPOSTA. --------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta de alteração ao Regulamento do Exercício da Venda 
Ambulante. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da acta da presente reunião, da qual 
faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO EM CAUSA, BEM COMO 
ORDENAR QUE O MESMO SEJA REMETIDO PARA APRECIAÇÃO PÚBLICA. ----------- 
 
 
04.03 - ACORDOS: ___________________________________________________________ 
 
04.03.01 – ACORDOS DE PARCERIA – “CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 
IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DE APOIO À REDE 
DE LOJAS INTERACTIVAS DE TURISMO” E “EXECUÇÃO DO PROJECTO DE 
LOJAS INTERACTIVAS DE TURISMO / CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA” 
A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E A TURISMO DO NORTE 
DE PORTUGAL, E.R. - PROPOSTA. ----------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta de celebração de dois Acordos de Parceria entre o Município 
de Esposende e a Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.. Foi ainda presente em reunião o 
Manual relativo à implementação do Layout de Arquitectura e Design dos Centros de 
Informação Turística. Fica arquivada cópia dos mesmos junto à minuta da acta da presente 
reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A MINUTA 
DOS PROTOCOLOS EM CAUSA, BEM COMO AUTORIZAR A SUA OUTORGA. --------- 
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05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS:  ____________________________________ 
 
05.01 – OBRAS MUNICIPAIS:  _________________________________________________ 
 
05.01.01 – REMODELAÇÃO DO PARQUE INFANTIL – GÓIOS – MARINHAS - 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
319/DIM/2010, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta 
Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos realizados no 
âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram 
realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. ------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E, TENDO POR BASE O TEOR DO MESMO, RECEBER 
PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------------------------------------------- 
 
 
05.01.02 – CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DO REGO VELHO 
- MARINHAS - RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
318/DIM/2010, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta 
Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos realizados no 
âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram 
realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. ------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E, TENDO POR BASE O TEOR DO MESMO, RECEBER 
PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------------------------------------------- 
 
 
05.01.03 – CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NA EM 546 – FORJÃES - 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
312/DIM/2010, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta 
Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos realizados no 
âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram 
realizados e em condições de serem recebidos definitivamente, bem como informa da 
possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, se proceder à recepção definitiva e 
cancelamento da respectiva caução. ----------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E, TENDO POR BASE O TEOR DO MESMO, RECEBER 
PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------------------------------------------- 
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05.01.04 – CONSTRUÇÃO DE APRESTOS NA PRAIA DE CEDOVÉM - APÚLIA - 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
312/DIM/2010, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta 
Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos realizados no 
âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram 
realizados e em condições de serem recebidos definitivamente, bem como informa da 
possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, se proceder à recepção definitiva e 
cancelamento da respectiva caução. ----------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E, TENDO POR BASE O TEOR DO MESMO, RECEBER 
PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------------------------------------------- 
 
 
05.02 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________ 
 
05.02.01 - PROCESSO N.º 119-A/2007 – BECO DOS TOGUINHOS – PAREDES – 
APÚLIA – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E REDUÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------ 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços do Departamento 
Técnico Municipal desta Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria 
para efeitos de recepção provisória das obras de urbanização referentes ao processo de 
licenciamento de operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do 
respectivo auto, bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, 
se proceder à recepção provisória e à redução da respectiva caução para um total de três mil 
oitocentos e cinquenta euros (3.850,00 €) até à recepção definitiva das obras de urbanização. -- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E, TENDO POR BASE O TEOR DO MESMO, RECEBER 
PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO AUTORIZAR A REDUÇÃO DA 
CAUÇÃO PARA UM TOTAL DE 3.850,00 € ATÉ À RECEPÇÃO DEFINITIVA. ------------- 
 
 
05.02.02 - PROCESSO N.º 2517/1990 – OTÍLIO FRADIQUE DOS SANTOS HIPÓLITO 
– RUA FONTE DA SENHORA – APÚLIA – RECEPÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. -------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços do Departamento 
Técnico Municipal desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria para efeitos 
de recepção definitiva das obras de urbanização referentes ao processo de licenciamento de 
operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do respectivo auto, 
bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, se proceder à 
recepção definitiva e cancelamento da respectiva caução. --------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
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DE VISTORIA E, TENDO POR BASE O TEOR DO MESMO, RECEBER 
DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS E AUTORIZAR O CANCELAMENTO DA 
CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.02.03 – 395/2000 – CONDOMÍNIO DO PRÉDIO PAULINO & LAGE – RUA DOS 
ROUXINOIS – MARINHAS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO. -------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião ofício apresentado pelo senhor Abílio dos Santos Ferreira, onde 
solicita autorização para o levantamento da caução prestada na Caixa Geral de Depósitos a 
favor da Câmara Municipal de Esposende. Foi ainda presente em reunião a informação 
DAJ/47953/2010 relativa ao mesmo assunto. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da 
acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ----------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE E TENDO PRESENTE O 
TEOR DA INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS SERVIÇOS DA DAJ, AUTORIZAR O 
LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.02.04 – 264/2009 – JOSÉ ALVES FERREIRA – RUA DA ABELHEIRA – 
MARINHAS – CADUCIDADE DO PROCESSO. --------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Gestão 
Urbanística desta Câmara Municipal onde é dado a conhecer que o requerente do presente 
processo nada alegou relativamente à intenção de arquivamento do mesmo, pelo que é proposto 
à Câmara Municipal que, de acordo com o n.º 5 do Artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 26 de 30 de 
Março de 2010, declare a caducidade do processo. Fica arquivada cópia do mesmo junto à 
minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como 
transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, E TENDO POR BASE A 
INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA DGU, DETERMINAR A 
CADUCIDADE DO PROCESSO EM REFERÊNCIA. ------------------------------------------------ 
 
 
06 – ESPOSENDE 2000 – ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS EEM: __ 
 
06.01 – ESPOSENDE 2000 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL PARA 
2011 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO. --------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião ofício remetido pela Esposende 2000 – Actividades Desportivas e 
Recreativas, E.E.M., através do qual é apresentada a proposta de Instrumentos de Gestão 
Previsional para o ano de 2011 daquela empresa municipal. Fica arquivada cópia do mesmo 
junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como 
transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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No período de discussão do presente assunto foi dada a palavra ao primeiro Vogal do Conselho 
de Administração da empresa municipal em referência, Engº. Adelino Vale, tendo este 
efectuado uma breve apresentação dos documentos. 
Disse que estes são os documentos mais ambiciosos que a empresa alguma vez apresentou, 
pese embora a sua concretização esteja dependente da aprovação da candidatura apresentada ao 
QREN, a qual, a ser aprovada, vai permitir enormes melhorias no edifício onde funcionam as 
piscinas municipais de Esposende e, por via disso, uma enorme rentabilização dos espaços e 
economia nos encargos que o funcionamento do espaço acarreta. 
Continuando no uso da palavra disse que se sentiu a necessidade de aumentar o espaço 
destinado ao clube de saúde e ginásio e que o mesmo, concluídas as obras, vai ser um espaço 
de excelência e que trará mais utentes para a generalidade das actividades ali desenvolvidas. 
Referindo-se ao tarifário proposto disse que, não fora as alterações decorrentes do aumento do 
IVA e a taxa de inflação e nem haveria aumentos dos valores praticados, até porque, excluídos 
aqueles factores o aumento real de receita por via do aumento de preços é de zero. 
 
Interveio a senhora Vereadora Dra. Hersília Marques tendo perguntado se vai haver aumentos 
de encargos com pessoal. 
 
Respondeu o primeiro vogal do Conselho de Administração tendo dito que não se prevê o 
aumento de pessoal, excepto se se vier a verificar que vai haver um aumento extraordinário da 
procura dos espaços, e, como não se prevê esse aumento, também não se prevê aumento dos 
custos com pessoal, excepto aqueles que decorrem da aplicação da lei. 
 
Interveio a senhora Vereadora Dra. Luzia Miquelino tendo perguntado se o aumento do espaço 
não vai implicar um aumento do pessoal, tendo o primeiro vogal do Conselho de 
Administração dito que não está prevista a necessidade de aumento de recursos humanos, pese 
embora, caso a procura tenha de facto um aumento exponencial, tenha de se aferir a eventual 
necessidade de recorrer pontualmente a prestadores de serviços.  
 
Colocado o assunto a votação, 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR OS 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL DA ESPOSENDE 2000 PARA O ANO DE 
2011. 
Absteve-se a senhora Vereadora, Dra. Luzia Miquelino. ----------------------------------------------- 
 
 
07 – JUNTAS DE FREGUESIA: ________________________________________________ 
 
07.01 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO DA FREGUESIA DE PALMEIRA 
DE FARO - PROPOSTA. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a proposta de alteração à Postura Municipal de Trânsito da Freguesia 
de Palmeira de Faro. Fica arquivada cópia da mesma junto à minuta da acta da presente 
reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À POSTURA EM CAUSA, BEM COMO ORDENAR QUE 



 
 

Pág. 8 
ACTA N.º 26/2010 * 2010.12.16 

A MESMA SEJA REMETIDA PARA APRECIAÇÃO PÚBLICA. --------------------------------- 
 
 
07.02 – JUNTA DE FREGUESIA DE APÚLIA – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA APOIO 
À REALIZAÇÃO DA JORNADA GASTRONÓMICA DE APÚLIA - PROPOSTA. ------- 
 
Foi presente em reunião ofício da Junta de Freguesia de Apúlia onde é solicitado à Câmara 
Municipal um subsídio para apoio à realização à Jornada Gastronómica de Apúlia. Fica 
arquivada cópia da mesma junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 
integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A 
TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE APÚLIA DE UM TOTAL DE 
3.750,00 € DESTINADOS A APOIAR AQUELA NA REALIZAÇÃO DA JORNADA 
GASTRONÓMICA DA MESMA FREGUESIA. ------------------------------------------------------- 
 
 
---E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da acta da presente reunião, que, depois 
de lida, foi submetida à aprovação do Executivo, sendo APROVADA POR UNANIMIDADE 
para efeitos de execução imediata das deliberações tomadas. ----------------------------------------- 
 
---Sendo dez horas e trinta minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a presente 
reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---E eu, Rui Manuel Moutinho Ferreira, Director do Departamento de Administração Geral, 
redigi e subscrevi a presente acta, a qual se encontra fiel ao que de relevante se passou na 
mesma reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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