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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRIVADA DE 13/12/2022  
ATA N.º 24/2022  

 
 

  
 

ASSUNTOS 

 
 

DELIBERAÇÕES 

 Aprovação da Ata n.º 23/2022 de 05 de 
Dezembro de 2022 (Ata da Reunião 
Ordinária Privada) 

Por unanimidade.---------------------------------------------------- 

1 Proposta de Desagregação das 
Freguesias de Portunhos e Outil por 
Recurso ao Procedimento Especial, 
Simplificado e Transitório previsto na Lei 
n.º 39/2021, de 24 de Junho / Pedido de 
Parecer 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pelo DAF/Divisão Jurídica e os fundamentos e 
as razões apresentadas pela Assembleia de Freguesia da 
União das Freguesias de Portunhos e Outil, deliberou 
emitir parecer favorável ao pedido de desagregação das 
Freguesias de Portunhos e Outil, ao abrigo do n.º 4 do 
artigo 12.º da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho. A ata foi 
aprovada em minuta, quanto a esta parte, para efeitos 
imediatos.-------------------------------------------------------------- 

2 Retificação do Subsídio Atribuído à CRF – 
Associação Cordinhã Rumo Ao Futuro / 
Lagar de Varas 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pelo Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Presidência e aos Munícipes, por unanimidade, 
deliberou: 1) Retificar o valor do subsídio atribuído à CRF 
– Associação Cordinhã Rumo ao Futuro, em reunião de 
Câmara de 18/07/2017, para 15.765,01€ (quinze mil, 
setecentos e sessenta e cinco euros e um cêntimo), face 
aos documentos de despesa apresentados pela 
coletividade; 2) Anular o restante valor, no montante de 
70.000,00€ (setenta mil euros), visto que a CRF - 
Associação Cordinhã Rumo ao Futuro, não irá continuar 
com a Construção do Lagar de Varas. A ata foi aprovada 
em minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.-- 
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