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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CATORZE DE JULHO DO ANO DE 

DOIS MIL E CATORZE ================================================= 

ATA N.º 14/14 

========== Aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta Câmara 

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA 

MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 

COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os restantes na 

de Vereadores, para realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por 

deliberação tomada na primeira reunião, realizada no dia 25 de outubro de 2013, 

exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de atas 147, e cuja ordem do dia foi 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 2, do 

artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------- 

ABERTURA DA REUNIÃO ==============================================  

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artº. 39º., da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a falta 

do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausente por estar no gozo de férias.  

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

166 – 010/007/000 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação de recomendação == 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião um ofício com o n.º 

29, datado de 26 de junho, último, a enviar uma recomendação aprovada em sua sessão 

ordinária, realizada em 30 de abril, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente ao uso de placas amovíveis 

em provas desportivas de todo o terreno. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

167 – 020/004/000 - CARTA DE GOVERNAÇÃO A VÁRIOS NIVEIS DA EUROPA – 

SUBSCRIÇÃO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação da deliberação ======= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião um ofício com o n.º 

33, datado de 30 de junho, último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada 

em 27 do mesmo mês, foi deliberado aprovar a adesão à Carta de Governação a vários 

níveis da Europa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
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02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

168 – 120/129/000 - AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

CONCURSAL PARA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES 

DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, PARA O ANO LETIVO 2014/2015 - 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de deliberação ==================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião um ofício com o n.º 

31, datado de 30 de junho, último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada 

em 27 do mesmo mês, foi deliberado autorizar a abertura de procedimento concursal 

para contratação de técnicos no âmbito das atividades de enriquecimento curricular, 

para o ano letivo 2014/2015, nos termos do n.º 2, do art.º 64.º da Lei n.º 83-C/2013, de 

31 de dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

02.01.05. GABINETE JURÍDICO E DE CONTENCIOSO 

169 – 150/168/00 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE CASTELO BRANCO 

– PROCESSO Nº. 331/14.2BECTB – Citação da entidade pública demandada ===== 

========== Presente à reunião a citação referente ao processo nº. 331/14.2BECTB, 

que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

relativamente à ação administrativa especial interposta pela empresa ITV - Inspeções 

Técnicas de Veículos, S.A.. --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
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apresentar a devida contestação, nos termos legais. ===========================  

02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

170 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL ARCOZELENSE – 

“VI Passeio de Clássicos” – Pedido de subsídio ============================ 

========== Oriunda da associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

requerimento, datado de 6 de junho, último, através do qual solicita a concessão de um 

subsídio destinado a apoiar o “VI Passeio de Clássicos”, que se realizou no dia 6 do 

corrente mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), para os fins propostos. ========= 

171 – 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO/2014 – Reforço de apoio ================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

2 de junho, último, exarada a folhas 168, ponto 134, deste livro de atas, em que foi 

deliberado atribuir uma comparticipação financeira no montante de € 50.000,00 

(cinquenta mil euros), admitindo o órgão executivo vir a atribuir um reforço de € 5.000,00 

(cinco mil euros), presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 07 do corrente mês, exarado no ofício da entidade supra referenciada, do 
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seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Autorizo o pagamento. À reunião de Câmara para ratificação”. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Nos termos do nº. 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho de 

pagamento. ========================================================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

172 – 130/145/002 – NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO ===================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

de 16 de junho, último, exarada a folhas 185, ponto 148, deste livro de atas, em que foi 

deliberado proceder a uma avaliação mais pormenorizada das candidaturas, presente à 

reunião o referido processo para decisão. -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a disparidade dos valores apresentados nas diversas 

propostas, a Câmara deliberou, por unanimidade, incumbir o Senhor Presidente de 

encetar um processo de negociação tendente a encontrar uma solução que garanta as 

melhores condições contratuais. ==========================================  

173 – 130/151/200 – BENS IMÓVEIS – Empresa “DESFRUTA” – Comércio de Frutas 

Lda. – Aquisição de Lote no Parque Industrial ============================== 

========== Oriundo do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, datada 

de 9 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------ 

----- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1.º - O teor da deliberação tomada em reunião de Câmara de 24 de fevereiro de 2014, relativa à 

alienação à empresa DESFRUTA – Comércio de Frutas Lda., do lote n.º 9 do Parque Industrial de 
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Moimenta da Beira, com uma área de 12.144 metros quadrados, por ajuste direto, pelo preço de € 

5,00/ metro quadrado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2.º - Que nos termos da alínea c) da referida deliberação a Câmara Municipal decidiu “Assumir o 

compromisso de, no futuro, e em condições semelhantes, garantir a disponibilidade de áreas que 

permitam a expansão do lote em causa”. --------------------------------------------------------------------- 

----- 3.º - O ritmo a que se encontra a ser construído o edifício licenciado para o referido lote, bem 

como as necessidades manifestadas pela empresa para, no imediato, garantir espaço de expansão que 

permita a sua utilização para circulação e armazenamento exterior de equipamentos e vasilhame. ------ 

----- 4.º - O enquadramento topográfico dos terrenos adjacentes, cuja utilização se mostra facilitada 

em conjunto com o referido lote n.º 9, e por ventura dificultada em separado, proponho: -------------- 

----- 1. Que a Câmara Municipal venda à empresa DESFRUTA – Comércio de Frutas Lda. as seguintes 

parcelas de terreno, devidamente identificadas na planta anexa: a)Parcela de terreno identificada pela 

letra “A” – com a área de 3.948 m2, ao preço unitário de € 5,00 (cinco euros), perfazendo o valor de € 

19.740,00 (dezanove mil setecentos e quarenta euros); b) Parcela de terreno identificada pela letra “C” 

– com a área de 10.452 m2, ao preço unitário de € 5,00 (cinco euros), perfazendo o valor de € 

52.260,00 (cinquenta e dois mil duzentos e sessenta euros); ----------------------------------------------- 

----- 2. Que as ditas parcelas de terreno possam ser imediatamente utilizadas, exceto para efeitos de 

edificação, pela empresa adquirente, após a celebração de contrato-promessa de compra e venda, em 

cuja assinatura será paga a percentagem de 50% do respetivo valor, no montante de € 36.000,00 

(19.740,00 + 52.260,00 / 2), sendo pago o valor restante no ato da escritura de compra e venda, a 

qual se realizará no prazo máximo de 60 dias a contar de notificação que a Câmara Municipal fará à 

empresa adquirente, logo que para o efeito possua todas as condições de índole registral. --------------- 

----- 3. Que a Câmara Municipal diligenciará, a expensas próprias, com as ditas parcelas, a constituição 

de lotes de terreno independentes, ou poderá afetá-las ao lote n.º 9, pertença da empresa adquirente, 

para sua utilização. ---------------------------------------------------------------------------------------------    

----- 4. Que no caso de vir a constituir-se, como se espera e prevê, um lote de terreno resultante da 

parcela”A” e da parcela “B” a empresa fica obrigada a adquiri-lo, devendo para o efeito pagar em 
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complemento do valor previsto na alínea a,) do n.º 1, o valor de € 22.500,00, correspondentes a 4.500 

m2 ao valor unitário de € 5,00, no prazo máximo de 60 dias a contar de notificação que a Câmara 

Municipal fará à empresa adquirente.” ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, 

alienando à empresa DESFRUTA – Comércio de Frutas Lda., as referidas parcelas de 

terreno do Parque Industrial, nos exatos termos apresentados pelo Senhor Presidente 

da Câmara. ========================================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

174 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 11, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 272.464,22 (duzentos 

e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro euros e vinte e dois cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  125.300,89 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €  147.163,33 

                     TOTAL: …………………………………..... €  272.464,22 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

175 – 310/302/181 - 310/302/182 – 610/601/001 – AMPLIAÇÃO DO PARQUE 

INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA, CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA 
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POENTE - TROÇO 2, ENTRE A EN 226 (Km 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE 

MOIMENTA DA BEIRA; DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação da deliberação - Aprovação da 

autorização prévia para assunção das despesas relativas aos procedimentos 

concursais ========================================================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião um ofício com o n.º 

33, datado de 30 de junho, último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada 

em 27 do mesmo mês, foi deliberado aprovar a autorização prévia nos termos da alínea 

a), n.º 1, artº. 10.º, da lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, para assunção das despesas 

relativas aos procedimentos concursais supra mencionados. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

176 - 310/302/181 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Modificação objetiva do contrato de empreitada ===================== 

===== Oriundo do Engenheiro PAULO NORONHA, da CIMDOURO, presente à reunião 

um e-mail, datado de 8 do corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------- 

----- “Na sequência do envio a esta CIM dos contratos das empreitadas de Ampliação do Parque 

Industrial de Moimenta da Beira e da Circular Rodoviária Externa Poente verifica-se que o prazo de 

execução dos trabalhos é de 450 dias após assinatura do auto de consignação (o que ainda não 

aconteceu). Esta coloca o fim da operação para além da data de 30 de junho de 2015, determinada 

pela Comissão Diretiva do Programa Operacional do Norte com data limite para conclusão das 

operações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, para que o Contrato de Financiamento possa ser assinado torna-se necessário conformar o 

prazo de execução da empreitada com a data limite acima referida, conformação que também o 
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Tribunal de Contas irá solicitar aquando da emissão do “Visto Prévio”. ------------------------------------- 

----- Nesta conformidade vinha indagar de V.ª Ex.ª a possibilidade de efetuar adendas aos contratos de 

empreitada colocando como prazo de execução 31 de maio de 2015, de forma a permitir encerrar a 

operação até 30 de junho de 2015”. -------------------------------------------------------------------------- 

----- A presente comunicação vem acompanhada da informação dos serviços municipais 

nº. 1/2014, datada de 11 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde se procede à descrição de toda a 

factualidade inerente à tramitação concursal desta empreitada de obra pública. ------------ 

----- A propósito, o Senhor Presidente teceu as seguintes considerações: --------------------- 

----- 1. Que os serviços do Programa Operacional do Norte, em 11 de março, último, 

através do Aviso AAE/01/2011-Bolsa de Mérito, tinham submetido a proposta de 

aprovação da operação NORTE-07-0363-FEDER000041-REFORÇO DO TECIDO 

EMPRESARIAL DE MOIMENTA DA BEIRA, que incluía a obra de ampliação do Parque 

Industrial; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que, deu conhecimento ao Órgão Executivo deste facto, em reunião de 07 de 

abril, último. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais salientou o Senhor Presidente que a obra pública de Ampliação do Parque 

Industrial de Moimenta da Beira não constitui apenas mais um qualquer investimento do 

município, mas sim um projeto em função do qual se deve maximizar esforços no 

sentido de garantir a sua execução, enquanto seguro legado deixado às gerações 

vindouras. Na verdade, considerou o Senhor Presidente que a execução desta 

empreitada, conjuntamente com a execução da Circular Rodoviária Externa Poente, 
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constitui uma oportunidade única e possivelmente irrepetível, sendo que a perda de 

financiamento constituiria um revês sem precedentes neste município, atenta a 

impossibilidade da edilidade executar, no curto e médio prazo, uma obra desta 

envergadura e importância social a partir de capital próprio, considerando a elevada taxa 

de financiamento de 85%, do valor elegível. -----------------------------------------------------------

----- Mais referiu que o novo Quadro Comunitário “Portugal 2020” apresenta uma nova 

filosofia de financiamento, uma vez que está direcionado para projetos na área da 

sociedade de conhecimento, novas tecnologias de investigação e empreendedorismo, 

em detrimento de infraestruturas e equipamentos. --------------------------------------------------- 

----- Nesta conformidade, informou que solicitou à empresa adjudicatária EMBEIRAL-

Engenharia e Construção, S.A., a apresentação de um novo Plano de Trabalhos e 

respetivo Plano de Pagamentos, que concretizasse a execução desta empreitada dentro 

do prazo indicado pela CIMDOURO, ou seja, até 30 de junho de 2015, documentos que 

agora são presentes nesta reunião, que garantem a conclusão dos trabalhos em 15 

junho de 2015, em função da disponibilidade e mobilização de meios humanos e 

técnicos necessários e adequados para o efeito, data que viabiliza plenamente a 

operação em sede de contrato de financiamento. ---------------------------------------------------- 

----- Continuando no uso da palavra, o Senhor Presidente afirmou que, desde a 

assinatura do contrato, ocorrida no dia 3 do corrente mês, ocorreram factos não 

imputáveis a qualquer uma das partes outorgantes, pelo que entende que a defesa da 

prossecução do interesse público passará pela alteração do prazo de execução do 
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contrato, sob pena de fazer perigar ou aniquilar o longo e complexo processo trilhado até 

aqui, com diversos prejuízos para o Município. -------------------------------------------------------- 

----- Estando implícita uma alteração que se destina a harmonizar os termos do contrato 

com as condições impostas pelo programa operacional do norte, ou seja, a alteração do 

prazo de execução da obra, afigura-se que, na sua essência, se mantêm o conteúdo e o 

objeto do contrato celebrado no dia 3 do corrente mês. --------------------------------------------- 

----- Na verdade, para enquadramento jurídico da questão concreta, referiu que o Código 

do Procedimento Administrativo admite, nos seus artigos 178.º e seguintes, a 

modificação objetiva dos contratos administrativos celebrados, e que esta faculdade ou 

até o poder/dever veio a ser reforçado, pelo Código dos Contratos Públicos, nos seus 

artigos 302.º e, em especial, 311.º e seguintes. Antes pelo contrário, entende o Senhor 

Presidente que esta solução, isto é, a modificação objetiva das condições temporais da 

execução do contrato não só permitirá manter o equilíbrio financeiro do contrato, 

ancorado na defesa do interesse público, como a manutenção da relação contratual em 

nada afetará a estabilidade do contrato ou o seu resultado financeiro. ------------------------- 

----- No caso em apreço, o Município de Moimenta da Beira depara-se com 

circunstâncias objetivas de impossível ultrapassagem, sem a alteração do respetivo 

contrato. Assim, balizando os factos nos princípios gerais da legalidade, do interesse 

público, da proporcionalidade ou da boa-fé e da salvaguarda da concorrência, é 

imperioso concluir-se pela aprovação da modificação objetiva do contrato da empreitada 

da Ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira, outorgado no dia 3 do 
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corrente mês, no que respeita ao prazo de execução, que será objeto de alteração de 

forma a permitir que as obras terminem em 15 de junho de 2015. ------------------------------- 

----- Finalmente, o Senhor Presidente acentuou que, após aprovação pelo órgão 

executivo da alteração ao prazo de execução, a adenda ao contrato deverá conformar o 

novo plano de pagamentos/cronograma financeiro agora apresentado pela empresa 

adjudicatária com a questão relacionada com os fundos disponíveis, situação que não 

configura nenhuma dificuldade uma vez que, em 03 do corrente mês, de acordo com a 

informação dos serviços financeiros, o valor dos fundos disponíveis ascendia a € 

331.454,37 (trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros e trinta 

e sete cêntimos), montante suficiente para acomodar o valor do compromisso previsto 

no cronograma financeiro para o ano de 2014, ou seja, de € 99.761,95 (noventa e nove 

mil, setecentos e sessenta e um euros e noventa e cinco cêntimos), com exclusão do 

IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- 1. Aprovar o novo plano de trabalhos e respetivo plano de pagamentos, cujo término 

é 15 de junho de 2015; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Aprovar a modificação objetiva do contrato da empreitada de Ampliação do 

Parque Industrial de Moimenta da Beira, outorgado no dia 3 de julho de 2014, no que 

respeita ao prazo de execução, que será objeto de alteração mediante a redução do 

prazo de 450 dias para 273 dias; -------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Comunicar a referida modificação do contrato no portal BASE. ============== 
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177 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

ENTRE A EN 226, (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Modificação objetiva do contrato de empreitada ============================ 

===== Oriundo do Eng.º PAULO NORONHA, da CIMDOURO, presente à reunião o 

email, datado de 8 do corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------- 

----- “Na sequência do envio a esta CIM dos contratos das empreitadas de Ampliação do Parque 

Industrial de Moimenta da Beira e da Circular Rodoviária Externa Poente verifica-se que o prazo de 

execução dos trabalhos é de 450 dias após assinatura do auto de consignação (o que ainda não 

aconteceu). Esta coloca o fim da operação para além da data de 30 de junho de 2015, determinada 

pela Comissão Diretiva do Programa Operacional do Norte com data limite para conclusão das 

operações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, para que o Contrato de Financiamento possa ser assinado torna-se necessário conformar o 

prazo de execução da empreitada com a data limite acima referida, conformação que também o 

Tribunal de Contas irá solicitar aquando da emissão do “Visto Prévio”. ------------------------------------- 

----- Nesta conformidade vinha indagar de V.ª Ex.ª a possibilidade de efetuar adendas aos contratos de 

empreitada colocando como prazo de execução 31 de maio de 2015, de forma a permitir encerrar a 

operação até 30 de junho de 2015”. --------------------------------------------------------------------------- 

----- A presente comunicação vem acompanhada da informação dos serviços municipais 

nº. 2/2014, datada de 11 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde se procede à descrição de toda a 

factualidade inerente à tramitação concursal desta empreitada de obra pública. ------------ 

----- A propósito, o Senhor Presidente teceu as seguintes considerações: --------------------- 

----- 1. Que os serviços do Programa Operacional do Norte, em 11 de março, último, 

através do Aviso AAE/01/2011-Bolsa de Mérito, tinham submetido a proposta de 
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aprovação da operação NORTE-07-0363-FEDER000041- REFORÇO DO TECIDO 

EMPRESARIAL DE MOIMENTA DA BEIRA, que incluía a obra da Circular Rodoviária 

Externa Poente - Troço 2, entre a EN 226, (KM 44,7) e o Parque Industrial de Moimenta 

da Beira; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que, deu conhecimento ao Órgão Executivo deste facto, em reunião de 07 de 

abril, último. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais salientou o Senhor Presidente que a obra pública da Circular Rodoviária 

Externa Poente não constitui apenas mais um qualquer investimento do município, mas 

sim um projeto em função do qual se deve maximizar esforços no sentido de garantir a 

sua execução, enquanto seguro legado deixado às gerações vindouras. Na verdade, 

considerou o Senhor Presidente que a execução desta empreitada, conjuntamente com 

a execução da Ampliação do Parque Industrial, constitui uma oportunidade única e 

possivelmente irrepetível, sendo que a perda de financiamento constituiria um revês sem 

precedentes neste município, atenta a impossibilidade da edilidade executar, no curto e 

médio prazo, uma obra desta envergadura e importância social a partir de capital 

próprio, considerando a elevada taxa de financiamento de 85%, do valor elegível. ---------

----- Mais referiu que o novo Quadro Comunitário “Portugal 2020” apresenta uma nova 

filosofia de financiamento, uma vez que está direcionado para projetos na área da 

sociedade de conhecimento, novas tecnologias de investigação e empreendedorismo, 

em detrimento de infraestruturas e equipamentos. --------------------------------------------------- 

----- Nesta conformidade, informou que solicitou à empresa adjudicatária IRMÃOS 
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ALMEIDA CABRAL, LDA., a apresentação de um novo Plano de Trabalhos e respetivo 

Plano de Pagamentos, que concretizasse a execução desta empreitada dentro do prazo 

indicado pela CIMDOURO, ou seja, até 30 de junho de 2015, documentos que agora são 

presentes nesta reunião, que garantem a conclusão dos trabalhos em 15 junho de 2015, 

em função da disponibilidade e mobilização de meios humanos e técnicos necessários e 

adequados para o efeito, data que viabiliza plenamente a operação em sede de contrato 

de financiamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Continuando no uso da palavra, o Senhor Presidente afirmou que, desde a 

assinatura do contrato, ocorrida no dia 3 do corrente mês, ocorreram factos não 

imputáveis a qualquer uma das partes outorgantes, pelo que entende que a defesa da 

prossecução do interesse público passará pela alteração do prazo de execução do 

contrato, sob pena de fazer perigar ou aniquilar o longo e complexo processo trilhado até 

aqui, com diversos prejuízos para o Município. -------------------------------------------------------- 

----- Estando implícita uma alteração que se destina a harmonizar os termos do contrato 

com as condições impostas pelo programa operacional do norte, ou seja, a alteração do 

prazo de execução da obra, afigura-se que, na sua essência, se mantêm o conteúdo e o 

objeto do contrato celebrado no dia 3 do corrente mês. --------------------------------------------- 

----- Na verdade, para enquadramento jurídico da questão concreta, referiu que o Código 

do Procedimento Administrativo admite, nos seus artigos 178.º e seguintes, a 

modificação objetiva dos contratos administrativos celebrados, e que esta faculdade ou 

até o poder/dever veio a ser reforçado, pelo Código dos Contratos Públicos, nos seus 
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artigos 302.º e, em especial, 311.º e seguintes. Antes pelo contrário, entende o Senhor 

Presidente que esta solução, isto é, a modificação objetiva das condições temporais da 

execução do contrato não só permitirá manter o equilíbrio financeiro do contrato, 

ancorado na defesa do interesse público, como a manutenção da relação contratual em 

nada afetará a estabilidade do contrato ou o seu resultado financeiro. ------------------------- 

----- No caso em apreço, o Município de Moimenta da Beira depara-se com 

circunstâncias objetivas de impossível ultrapassagem, sem a alteração do respetivo 

contrato. Assim, balizando os factos nos princípios gerais da legalidade, do interesse 

público, da proporcionalidade ou da boa-fé e da salvaguarda da concorrência, é 

imperioso concluir-se pela aprovação da modificação objetiva do contrato da empreitada 

da Circular Rodoviária Externa Poente, outorgado em 3 do corrente mês, no que 

respeita ao prazo de execução, que será objeto de alteração de forma a permitir que as 

obras terminem em 15 de junho de 2015. --------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente, o Senhor Presidente acentuou que, após aprovação pelo órgão 

executivo da alteração ao prazo de execução, a adenda ao contrato deverá conformar o 

novo plano de pagamentos/cronograma financeiro agora apresentado pela empresa 

adjudicatária com a questão relacionada com os fundos disponíveis, situação que não 

configura nenhuma dificuldade uma vez que, em 03 do corrente mês, de acordo com a 

informação dos serviços financeiros, o valor dos fundos disponíveis ascendia a € 

220.652,33 (duzentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois euros e trinta e três 

cêntimos), montante suficiente para acomodar o valor do compromisso previsto no 



 Fl.226 
____________ 

 

____________ 

2014.07.14 

L iv º .  1 48  
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 

               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

cronograma financeiro para o ano de 2014, ou seja, de € 144.557,44 (cento e quarenta e 

quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos), com 

exclusão do IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- 1. Aprovar o novo plano de trabalhos e respetivo plano de pagamentos, cujo término 

é 15 de junho de 2015; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Aprovar a modificação objetiva do contrato da empreitada da Circular Rodoviária 

Externa Poente - Troço 2, entre a EN 226, (KM 44,7) e o Parque Industrial de Moimenta 

da Beira, outorgado em 3 de julho de 2014, no que respeita ao prazo de execução, que 

será objeto de alteração mediante a redução do prazo de 450 dias para 288 dias; --------- 

----- 3. Comunicar a referida modificação do contrato no portal BASE. ============== 

 “ESTUDOS E PROJETOS” 

178 – 310/399/000 - APROVAÇÃO DAS MINUTAS GENÉRICAS DE ACORDOS DE 

EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA E DE CONTRATOS INTER-

ADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DE JUNTAS DE 

FREGUESIA - ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação da deliberação ========= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião um ofício com o n.º 

30, datado de 30 de junho, último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada 

em 27 do mesmo mês, foi deliberado aprovar as minutas genéricas de acordos de 

execução com as Juntas de Freguesia e de contratos interadministrativos de delegação 

legal de competências de Juntas de Freguesia, nos termos da alínea k), n.º 1, art.º 25.º 
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da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

 “OBRAS PARTICULARES” 

179 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 24 de março, último, exarada a folhas 85, ponto 071, deste livro de 

atas, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETOS DE 

ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETO DE ARQUITETURA INDEFERIDO”, 

“PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” e “REAPROVAÇÃO DE PROJETO DE 

ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ----------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- EDUARDO SANTOS FERNANDES, para ocupação da via pública com andaimes, 

em 15m2, na Av. 5 de Outubro, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 44.14; - 

----- ALBERTINO DA SILVA CORREIA, para construção de um muro de vedação com 

17m, que pretende levar a efeito na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 45.14; --------------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS FILIPE OLIVEIRA LOPES, para ocupação da via pública com andaimes, 
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em 20m2, na Rua Professor Cardoso Inácio, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 46.14. ------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS: =============================== 

----- BALCLASS – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA, para alteração 

e ampliação de um edifício destinado a oficina de reparação de automóveis, sita no lugar 

denominado Á-do-Bispo, Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 38.14; --------- 

----- BENJAMIM RIBEIRO RODRIGUES, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a que 

se refere o Proc.º n.º 47.14. --------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA INDEFERIDO: =============================== 

----- MONICA ISABEL DA FONSECA SANTOS MENDES, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Lameirões, na 

localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 41.14. ---------- 

PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============================== 

----- LIDIA ANDRADE REBELO, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Arais, Freguesia de Caria, a que se refere o 

Proc.º n.º 95.13. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REAPROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES 

DEFERIDO: ========================================================= 

----- GENEROSA SOARES DE MATOS, para reconstrução de um edifício destinado a 

arrumos, sito na Rua Direita, na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se 
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refere o Proc.º n.º 370.07. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

180 – 360/337/10.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia para 

construção de um pavilhão destinado a capril - Recurso ===================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o pedido de informação prévia para construção de 

um pavilhão destinado a capril, que o Senhor JOSÉ JOÃO PINTO AMARAL pretende 

levar a efeito no lugar denominado Cheira, Freguesia de Castelo, presente à reunião o 

referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos 

termos dos n.ºs 2 e 3, do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nesta ata 

se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. --------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 165-SV 

/DPOUA/14, de 07 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

desfavorável à pretensão. -----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta que a Junta de Freguesia prevê pavimentar e 

infraestruturar a via que confronta com o terreno em causa, ficando assim cumpridos 

todos os pressupostos do artigo 31.º do Plano Diretor Municipal, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso apresentado e aprovar o pedido de informação 

prévia. ============================================================== 
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181 – 360/338/236.00 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Alteração e ampliação de um armazém – Reaprovação =======================  

========== No seguimento do despacho do Chefe da DPOUA, em que decidiu solicitar 

os elementos em falta ao Senhor CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO, 

relativamente ao processo de reaprovação do projeto de arquitetura referente à 

alteração e ampliação de um armazém sito no lugar denominado Vale das Marianas, 

Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o respetivo processo acompanhado dos 

elementos solicitados, em que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 161-

SV/DPOUA/14, de 03 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar o projeto de 

arquitetura. ========================================================== 

182 – 360/338/29.14 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Legalização de uma habitação - Recurso ================================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o projeto para legalização de uma habitação, sita no 

lugar denominado Pai Bárbara, na localidade de Soutosa, União de Freguesias de Peva 

e Segões, pertencente à Senhora ERMELINDA NATÁRIO FERREIRA MORAIS, 
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presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à 

Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3, do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 150-SV 

/DPOUA/14, de 26 de junho, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

desfavorável à pretensão. -----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração que a construção é anterior à entrada em 

vigor do PDM – Plano Diretor Municipal, facto comprovado pela União de Freguesias de 

Peva e Segões, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

apresentado e aprovar o projeto de arquitetura. =============================== 

183 – 360/338/32.14 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Ampliação e legalização das instalações da estação fruteira ================== 

========== No seguimento do despacho do Chefe da DPOUA, em que decidiu 

proceder à audiência escrita da Firma SOMA, LDA – SOCIEDADE AGRO COMERCIAL, 

relativamente ao processo de ampliação e legalização das instalações da estação 

fruteira, sita no lugar denominado Quinta do Corgo, Freguesia de Leomil, presente à 

reunião o respetivo processo acompanhado dos elementos solicitados, que nesta ata se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante em que, pelos 
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motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão. ------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 152-SV 

/DPOUA/14, de 26 de junho, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

desfavorável à pretensão. -----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta que a construção original foi efetuada antes da 

entrada em vigor do Plano Diretor Municipal neste momento em vigor, (não tendo sido 

cumprido o estipulado no seu regulamento); tendo presente que, com este processo é 

pretendida a legalização de obras já executadas; e, tendo em conta que a versão da 

Revisão do Plano Diretor Municipal atualmente em período de discussão pública, 

considera a área onde se encontra implantada a construção como “espaço de atividades 

económicas”, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura e 

solicitar os respetivos projetos de especialidades. ============================= 

184 – 360/338/41.14 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Recurso ========================= 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o projeto para construção de uma habitação 

unifamiliar, que a Senhora MÓNICA ISABEL DA FONSECA SANTOS MENDES 

pretende levar efeito no lugar denominado Lameirões, na localidade de Paraduça, 

Freguesia de Leomil, presente à reunião o referido processo, acompanhado de um 
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pedido de recurso à Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3, do art.º 34.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nesta ata se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 166-SV 

/DPOUA/14, de 07 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

desfavorável à pretensão. -----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Uma vez que, nos termos do PDM em vigor, o terreno se localiza 

sobre um limite entre “espaço não urbano” e “espaço florestal”, e tendo em conta que a 

escala 1/25.000 em que se encontra a Carta de Ordenamento do PDM em vigor 

apresenta uma falta de rigor que não permite avaliar a localização exata da implantação 

pretendida, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a construção vai ser 

implantada em “espaço não urbano”. -------------------------------------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dar provimento ao recurso 

apresentado, aprovar o projeto de arquitetura e solicitar os respetivos projetos de 

especialidades. ======================================================= 

185 – 360/991/38.14 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade - Ratificação ================================= 

========== Para efeitos de ratificação, presente à reunião o despacho para emissão 

de parecer favorável à constituição de compropriedade, resultante da partilha de bens 
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rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, que 

alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal – 

AUGI, requerido pela Senhora MARIA DA SILVA CARDOSO MENEZES. -------------------- 

----- O processo foi, previamente, submetido à apreciação técnica, da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação 

n.º 162-SV/DPOUA/14, datada de 03 do corrente mês, emitindo parecer favorável. -------- 

DELIBERAÇÃO: Nos termos do nº. 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho. ======= 

186 – 360/998/000 – OBRAS PARTICULARES – Estimativas Orçamentais para 

efeitos de Licenciamento Municipal ====================================== 

========== Oriundo da FEPICOP – Federação Portuguesa da Indústria da Construção 

e Obras Públicas, presente à reunião um email, registado nos serviços desta Câmara 

Municipal, em 14 de junho, último, sob o nº. 3371, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 

URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 3-CB/DPOUA/2014, 

datada de 02 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dada a conjuntura económica atual, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manter os seguintes valores: ------------------------------------------------------------

----- Habitação Social - € 300 (trezentos euros) por m2; --------------------------------------------- 
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----- Habitação Corrente - € 400 (quatrocentos euros) por m2; ------------------------------------ 

----- Construção Industrial - € 200 (duzentos euros) por m2; --------------------------------------- 

----- Arrumos, caves, sótãos, anexos e agropecuária - € 150 (cento e cinquenta euros) 

por m2; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Alterações de uso - € 160 (cento e sessenta euros) por m2. =================== 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Saúde” 

187 – 720/715/000 - 020/030/000 – Protocolo de parceria no âmbito da criação de 

uma unidade de cuidados paliativos domiciliária =========================== 

========== Presente à reunião a minuta do protocolo de parceria no âmbito da criação 

de uma unidade de cuidados paliativos domiciliária, a celebrar entre o Município de 

Moimenta da Beira e a Associação de Cultura, Recreio e Solidariedade Social de Vila da 

Rua, a Unidade de Cuidados Continuados na Comunidade, a Escola Superior de Saúde 

de Viseu e o Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde são definidos 

os termos e condições da constituição da referida parceria. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta do 

protocolo de parceria, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva 

assinatura. ========================================================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 



 Fl.236 
____________ 

 

____________ 

2014.07.14 

L iv º .  1 48  
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 

               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo. 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo 

seguidamente distribuída, por fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

13H15. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


