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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CINCO DE MAR ÇO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZ ====================================================== 

ACTA N.º 05/10 

========== Aos cinco dias do mês de Março do ano de dois mil e dez, nesta Vila de 

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

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

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO E JORGE DE JESUS COSTA, o primeiro na qualidade de Presidente 

da Câmara e os outros na de Vereadores para realizarem a presente reunião ordinária, a 

qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 04 de 

Novembro de 2009, exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de actas 139, cuja ordem do 

dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. =============== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H00. ===================================== 

PERÍODO ANTES DO ORDEM DO DIA 
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========== Integrado no concurso europeu “Parlamento dos Jovens”, que já levou 

dezenas de estudantes moimentenses às instituições da União Europeia, em 

Estrasburgo e Bruxelas, a convite da Câmara Municipal, onze alunos dos ensinos 

básico, secundário e profissional de Moimenta da Beira estiveram presentes no Salão 

Nobre do edifício dos Paços do Concelho, acompanhados pelos professores, para 

apresentação do projecto “Parlamento Jovem”, cujo objectivo é promover a educação 

para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de temas da actualidade. ----------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara começou por cumprimentar os referidos alunos, 

bem como todos os professores presentes no Salão Nobre, aludindo ao interesse deste 

projecto e dos temas para debate e, ainda, salientando a oportunidade desta iniciativa 

no sentido em que este contacto mais estreito permite que os jovens tenham uma 

melhor percepção da realidade autárquica e do seu funcionamento. ----------------------------

----- Ainda no uso da palavra, o Senhor Presidente fez uma abordagem ao poder 

autárquico, destacando o papel das Freguesias e dos Municípios, no desenvolvimento 

integrado do País, aludindo à constituição e funcionamento dos respectivos órgãos, 

dando especial enfoque à importância que cada vez mais é atribuída aos municípios e, 

em particular, ao princípio da subsidariedade, no sentido em que o poder local, por estar 

mais próximo das populações, será certamente o que está em melhores condições para 

dar satisfação à sua crescente exigência. -------------------------------------------------------------- 

----- Por fim, salientou a necessidade de continuar a ter esperança no futuro, uma vez 

que os diversos sectores de actividade, seja a nível económico, social, cultural e 
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desportivo, entre outros, são promovidos ao nível municipal e com grande empenho e 

esforço de todos os autarcas. ------------------------------------------------------------------------------  

----- De seguida, o Senhor Presidente deu a palavra a todos os Vereadores. -----------------

----- O Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, cumprimentou os alunos e os 

professores presentes no Salão Nobre e felicitou-os pela iniciativa. Em jeito de 

complementaridade à exposição feita pelo Senhor Presidente, no uso da palavra, o 

referido Vereador acentuou os elementos subjacentes ao conceito de autarquia local, 

nomeadamente o seu território, a sua população, a satisfação das suas necessidades 

colectivas e os seus órgãos representativos, com uma breve referência às questões 

relacionadas com a problemática das atribuições, competências, desconcentração e 

descentralização administrativas. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, cumprimentou os 

presentes e reafirmou a necessidade de continuar a ter esperança nos governantes, 

exaltando os valores da educação, da ética e da cultura, como sendo valores 

indispensáveis na cidadania. -------------------------------------------------------------------------------   

----- O Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, saudou os alunos e professores 

presentes, desejando que os trabalhos sejam profícuos e que no final do dia todos 

fiquem agradados e melhor esclarecidos acerca da realidade autárquica. ---------------------

----- O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE CARDIA, 

cumprimentou os alunos e professores presentes, fazendo uma breve abordagem aos 

desafios quotidianos que se deparam aos autarcas, que, em parceria com as instituições 
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locais e com todos os munícipes, procuram dia a dia fazer uma obra que será 

concerteza julgada em sede de eleições autárquicas. Referiu, igualmente, a necessidade 

dos alunos constituírem um espaço de liberdade, no respeito pelas opiniões contrárias e 

apelando à participação de todos nas comemorações do Centenário da República. -------

----- Nesta altura, o Senhor Presidente deu a palavra à Professora, ISABEL PINTO, a 

quem agradeceu o facto de ter sido autarca durante dezasseis anos e todo o esforço 

que fez em prol do município, ao mesmo tempo que o Vereador, JOAQUIM COELHO, 

lembrava aos alunos que a referida professora fazia parte da história do Município de 

Moimenta da Beira, pois tinha sido, também, deputada na Assembleia da República. -----

----- No uso da palavra, a Professora, ISABEL PINTO, disse que se encontrava ali na 

qualidade de Coordenadora da Equipa de Apoio às Escolas de Beira e Douro, tendo 

agradecido à Câmara Municipal a recepção aos alunos do “Parlamento Jovem”, 

destacando o papel e importância desta sessão no âmbito da cidadania. --------------------- 

----- Por fim, foi dada a palavra ao Professor, MANUEL ADREGA, da Equipa de Apoio às 

Escolas de Beira e Douro, que agradeceu o convite, e afirmou que, ao nível da Direcção 

Regional de Educação do Norte, apenas o Município de Cinfães e agora o de Moimenta 

da Beira tinham acolhido esta iniciativa, razão que levou a que a fase distrital do 

“Parlamento Jovem” seja realizada em Moimenta da Beira, no próximo dia 22 do 

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

----- De seguida, sob proposta do Senhor Presidente, deu-se início ao debate, tendo os 

alunos apresentado um conjunto de perguntas a todos os membros do Executivo, com 



 F lF lF lF l.27 
____________ 

 

____________ 

2010.03.05 
L i v º .  1 4 0L i v º .  1 4 0L i v º .  1 4 0L i v º .  1 4 0     

                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 

                                                                   
 
particular destaque, entre outras, para as questões relacionadas com os principais 

projectos a realizar pelo Executivo neste mandato, para as medidas a tomar tendentes à 

fixação de jovens licenciados no município, tendo, também, sido questionado o papel da 

oposição no âmbito do funcionamento do órgão executivo, e, por fim, qual a saída para o 

ensino profissional no município, bem como o enquadramento sócio-educativo dos 

jovens alunos oriundos de Cabo Verde. ----------------------------------------------------------------- 

----- A todas as questões colocadas, foi dada resposta pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal e pelos Senhores Vereadores, tendo resultado um diálogo sério e 

profícuo. ============================================================ 

INTERRUPÇÃO PARA ALMOÇO  ========================================= 

========== Quando eram 12H25, o Senhor Presidente interrompeu a reunião para 

almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse pela 14H00. = 

REABERTURA DA REUNIÃO  =========================================== 

========== Quando eram 14H00, pelo Senhor Presidente, foi reaberta a reunião. ==== 

ORDEM DO DIA 

01 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  

025 – 020/030/000 – PROTOCOLO ======================================== 

========== Presente à reunião a minuta de um Protocolo de Colaboração, a celebrar 

entre este Município, a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte - e 

o Centro de Saúde de Moimenta da Beira, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, no âmbito da prestação de cuidados na 
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área da Psico-Oncologia ao doente oncológico e aos seus familiares. -------------------------  

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

Protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. =========== 

02.01- DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

026 – 110/195/008 – ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – Envio de 

documentos  ========================================================= 

========== Oriundo da empresa ÁGUA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO, S.A. 

presente à reunião o ofício com referência 1042/10, datado de 10 de Fevereiro, último, a 

enviar cópia do Protocolo assinado com um conjunto de Municípios, nos termos e para 

efeitos do disposto no Decreto-Lei nº. 90/2009, de 09 de Abril, que estabelece o regime 

das parcerias entre o estado e as autarquias locais, no âmbito da exploração e da 

gestão de sistemas municipais de abastecimento público de água para consumo 

humano, de saneamento de águas residuais urbanas, o qual contempla a integração das 

baixas nas altas existentes. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

027 – 120/131/107 – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCA L DE VISEU – Procº. nº. 

201/04.BEVIS ======================================================== 

========== Oriundo do TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU, presente 

à reunião o ofício sem referência, datado de 29 de Janeiro, último, a notificar esta 

Câmara Municipal do Acórdão referente ao processo nº. 201/04.BEVIS, que nesta acta 
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se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas 

razões ali descritas, no âmbito do processo disciplinar instaurado contra o Técnico 

Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, é decidido anular a deliberação 

tomada em reunião realizada em 02 de Dezembro de 2003, que aplicava pena de 

inactividade pelo período de 2 anos, suspensa por 2 anos, em virtude da mesma se 

encontrar ferida de vícios identificados no referido acórdão, e se condena a Câmara 

Municipal à prolação de novo acto, impondo-lhe o dever de observar as normas e 

princípios jurídicos violados. --------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Vereador da Coligação PSD/PP, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA 

COELHO, solicitar ao Gabinete Jurídico para se pronunciar sobre a viabilidade de 

recurso da presente decisão do TAF de Viseu. =============================== 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO  =============================================== 

========== O Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, ausentou-se da reunião por se 

encontrar impedido de participar no ponto seguinte, nos termos da alínea a), do art.º 

44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ======================================== 

028 – 120/999/000 – VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO – Pagamento do 

subsídio de reintegração, após termo de mandato  ========================== 

========== Oriundo do Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, presente à reunião um 

requerimento, datado de 17 de Dezembro de 2009, a requerer o pagamento do subsídio 
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de reintegração a que tem direito na qualidade de Ex-Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, ao abrigo da norma transitória constante do artº. 8º., da Lei nº. 52-A/2005, de 10 

de Outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo prestou o Parecer nº. 02/10, 

datado de 19 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, conclui que “Os ex-

eleitos locais que exerceram o respectivo mandato em regime de permanência e exclusividade, não 

tendo beneficiado do disposto no artigo 18º. da Lei nº. 29/87, de 30 de Junho na redacção actualizada, 

nem estejam a desempenhar qualquer das funções previstas no nº. 2, do artº. 26º., da Lei nº. 4/85, de 

9 de Abril, na redacção actualizada, têm direito à atribuição do subsídio de reintegração previsto no 

artigo 19º., da mesma Lei nº. 29/87.” -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração o parecer do Gabinete Jurídico, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de pagamento do subsídio de reintegração, 

nos termos legais. =====================================================  

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, 

regressou à reunião. ===================================================  

029 – 150/992/000 – APROVAÇÃO DE PROPOSTA DO NOVO R EGULAMENTO DE 

LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICÍPAIS  ======================== 

========== Presente à reunião a proposta do novo regulamento referido em epígrafe, 

acompanhado da tabela de taxas da respectiva fundamentação económica-financeira, 

documentos elaborados em conformidade com a alínea c), do n.º 2, do artigo 8.º, da Lei 
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n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, para análise e eventual aprovação, nos termos e 

para efeitos do disposto da alínea a), do nº. 6, do artigo 64º., conjugado com a alínea e), 

do nº. 2, do artigo 53º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. -------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador da 

Coligação PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, com base na declaração de voto a 

seguir transcrita, aprovar a referida PROPOSTA de Regulamento, devendo a mesma ser 

submetida a apreciação pública, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 118.º, 

do Código de Procedimento Administrativo, após o que deverá ser submetido à 

aprovação pela Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea a), do n.º 2, do 

artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ---------------------------------------------------- 

--------- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR, JORGE DE JESUS COSTA, --------- 

----- “Embora, reconhecendo que é necessário rever a Tabela de Taxas, para actualizar algumas 

centenas delas e até criar outras, o agravamento exagerado de um grande número, não só nas de 

pequeno valor, mas sobretudo naquelas que têm um peso significativo para as famílias e para os 

empresários do ramo de construção civil, hotelaria, restauração, bebidas, e outros, obrigam-me a, 

responsavelmente, manifestar a minha discordância pela via da abstenção, isto porque entre as várias 

centenas nem todas merecem a mesma atitude. ------------------------------------------------------------- 

----- Para ilustrar a gravidade das situações a que me refiro, usarei alguns exemplos fornecidos pelos 

serviços municipais que serviram de estudo comparativo com a situação anterior. ------------------------ 

----- 1. Quem pretendesse construir uma habitação unifamiliar, situada em espaço urbano, com 450 m2 

de área de construção, pagava em taxas acumuladas € 454. Pela nova tabela pagará mais de €690, a 

que corresponde um aumento de mais de 50%! -------------------------------------------------------------- 

----- A razão reside sobretudo no peso da nova taxa de infra-estruturas que só por si corresponde a 

metade de todas as taxas acumuladas que o munícipe suportava (€225). --------------------------------- 
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----- 2. Se a mesma habitação se localizar em área já servida por rede de abastecimento domiciliário de 

água e saneamento, então a taxa pela utilização das infra-estruturas, no valor de € 900, corresponde 

ao dobro do valor de todas as taxas acumuladas! ------------------------------------------------------------ 

----- A serem aprovadas estas taxas, o valor a suportar pelo munícipe sofre um aumento de mais de 

200%!!! E não são apenas cêntimos! -------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. E se se pretender construir fora da área urbana o valor a pagar sofre um agravamento superior 

a 100%! --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Um empresário que pretenda construir um estabelecimento de bebidas com uma área de 120 

m2, pagava em taxas acumuladas, cerca de €200, agora passará a pagar € 369, o equivalente a um 

aumento de 85%! ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5. Para alguém que pretenda lotear um prédio, também verá a sua situação muito agravada. 

Senão veja-se o exemplo fornecido, relativo a uma operação urbanística da qual resultam 16 lotes, sem 

efectuar todas as cedências de áreas para espaços verdes e equipamentos de utilização colectiva, que 

tendo pago de taxas acumuladas cerca de € 10.000, passará agora a entregar à Autarquia € 16.000 – 

um agravamento de 60%! -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Seguramente não será esta a melhor forma de incentivar as famílias a construir nem os 

empresários a arriscar investimentos, num município que por mais esta via lhes vai reduzir a sua 

capacidade financeira para levarem avante os seus investimentos, numa época de profunda crise 

económica, financeira e social, onde a dinamização da economia local, nos sectores onde habitualmente 

se verificava uma dinâmica interessante a nível económico e da empregabilidade, podem agora retrair-

se ainda mais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Se isso acontecer, a Autarquia, em vez de conquistar receitas, por esta via, verá agravada ainda 

mais a sua situação.” ===================================================== 

030 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de  funcionamento de 

estabelecimentos comerciais  =========================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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26 de Agosto de 2009, exarada a folhas 183, ponto 176, do livro de actas 138, em que 

foi deliberado proceder à audiência prévia da Junta de Freguesia do Vilar e da Guarda 

Nacional Republicana, com vista ao alargamento do horário de funcionamento do 

estabelecimento comercial denominado “Ar D´Rio Bar”, sito na Barragem do Vilar, 

requerido pela firma OBJECTIVO RADICAL – BARES, UNIPESSOAL, LDA, presente à 

reunião o referido processo, acompanhado dos pareceres favoráveis emitidos pelas 

entidades supra citadas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando os pareceres favoráveis das entidades supra 

mencionadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o alargamento do horário 

nos termos propostos. ================================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Secção de Contabilidade” 

031 - 210/207/000 – CLUBE DE CICLOTURISMO PEDALADAS  – “ III BTT DEMO” -

Pedido de apoio financeiro  =============================================   

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 10/10, datado de 18 de Janeiro, último, solicitando a atribuição de um subsídio 

no montante de € 2.574,00€ (dois mil, quinhentos e setenta e quatro euros), com vista à 

comparticipação das despesas com a realização do evento referido em epígrafe, que se 

vai realizar em Moimenta da Beira, no próximo dia 11 de Abril. ----------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 
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orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde em 12 de 

Fevereiro último, existia um saldo disponível de € 394.811,44 (trezentos e noventa e quatro mil 

oitocentos e onze euros e quarenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., código 03 e nº. 2010/37,onde, na mesma data existia um 

saldo disponível € 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos euros), tendo sido feita a proposta de 

cabimento n.º 216.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, prestar o apoio logístico 

solicitado, bem como atribuir um subsídio no montante de € 750,00 (setecentos e 

cinquenta euros), para comparticipar as despesas de aquisição do “jersey”, destinado à 

prática de ciclismo. ==================================================== 

032 - 210/207/000 – CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL – “ IV Passeio T.T. - Serra de 

Leomil ” – Pedido de apoio financeiro  ==================================== 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 

021/DIR/DM, datado de 13 de Fevereiro, último, solicitando a atribuição de um subsídio, 

com vista a comparticipar as despesas com a realização do evento referido em epígrafe, 

que se vai realizar em Leomil, no próximo dia 25 de Abril. -----------------------------------------  

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 393.311,44 (trezentos e noventa e três mil trezentos e 

onze euros e quarenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 
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Municipais, no objectivo 2.5.2., código 03, nº. 2010/37, onde, na mesma data existia um saldo 

disponível de € 42.000,00 (quarenta e dois mil euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 

277.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, prestar o apoio logístico 

solicitado, bem como atribuir um subsídio no montante de € 1.250,00 (mil, duzentos e 

cinquenta euros), para comparticipar as despesas com a realização do referido evento. = 

033 – 210/997/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI OS PORTUGUESES - 

Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2010 – Parecer do Conselho 

Directivo  =========================================================== 

========== Oriundo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, presente à 

reunião o ofício circular com a referência CIR: 27/2010-AGIRAO, datado de 02 de 

Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, a enviar o parecer do Conselho Directivo sobre a proposta de lei do 

orçamento de estado para 2010. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

concordar genericamente com o parecer supra citado. ========================= 

034 – 230/273/000 – PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE 

VEDAÇÃO – Cedência de área ao domínio público  ========================== 

==========Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

23 de Setembro de 2009, exarada a folhas 21, ponto 022, do livro de actas 139, em que 

foi deliberado propor à requerente a cedência de 204 m2, para o domínio público, 

assumindo a Câmara, em contrapartida, a responsabilidade pela realização das infra-
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estruturas na eventual concretização de uma operação de loteamento, presente à 

reunião o processo, acompanhado da resposta da Senhora ANA CRISTINA DE JESUS 

FONSECA, residente na Barragem do Vilar, datada de 01 de Outubro de 2009, onde, 

pelas razões indicadas, propõe a reavaliação da proposta feita pela Câmara Municipal, 

em virtude de, no local, já existirem as referidas infra-estruturas. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à requente uma 

indemnização pelo terreno a ceder, no âmbito da construção do arruamento naquele 

local, ao preço de € 5,00 (cinco) euros o metro quadrado. ======================= 

035 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 04, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 201.853,06 (duzentos 

e um mil, oitocentos e cinquenta e três euros e seis cêntimos), assim discriminado: -------  

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €   90.325,47 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  € 111.527,59 

                                                                               TOTAL ....... € 201.853,06 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBA NÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

036 - 310/302/434 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA 

BEIRA – “O PRIMEIRO RELVADO” – Auto de Medição de T rabalhos n.º 2 –  

Aprovação  ========================================================== 
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========== Nos termos e para efeitos da alínea b), do n.º 1, do art.º 18.º, do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, presente à reunião o auto de medição de trabalhos n.º 2, 

da obra em epígrafe, datado de 30 de Setembro de 2009, da firma adjudicatária 

EMBEIRAL – EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A., no valor de € 41.562,74 (quarenta e 

um mil, quinhentos e sessenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos), acrescido do 

IVA à taxa legal no montante de € 2.078,14 (dois mil, setenta e oito euros e catorze 

cêntimos), num total de € 43.640,88 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta euros e 

oitenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo reúne as condições previstas na alínea d) 

do Ponto 2.3.4.2 da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, existindo em 14 de 

Janeiro do corrente ano, um saldo para compromisso no montante de € 618.850,80 

(seiscentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta euros e oitenta cêntimos). ------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido auto de 

medição. ============================================================ 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGIC O 

"Serviços Técnicos de Fomento"  

037 – 340/395/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMB EIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Relatório de Act ividades do ano de 

2008 =============================================================== 
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========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA, presente à reunião um ofício, datado de 27 

de Dezembro de 2009, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, acompanhado do Relatório de Actividades do ano de 2008. -------- 

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

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUN ICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

038 - 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 13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do 

livro de actas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, ”PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, ”PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, “ALTERAÇÃO DE USO DEFERIDA”, 

“ALTERAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DEFERIDA”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA 

DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS, COM 

CONDICIONATES”, “PROJECTO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO”, “PROJECTO DE 

ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 04 de Novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime 
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de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- MÁRIO DA COSTA OLIVA, para construção de arrumos agrícolas com 108m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Fonte, na Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proc.º n.º 219.09. ----------------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES:  ================ 

----- JOSÉ ÁLVARO APARÍCIO ALEXANDRE, para construção de um muro de vedação 

com 55m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Estrada de Castelo, 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 23.10, devendo ser 

respeitado o disposto no artigo 72º., do Regulamento Municipal de Urbanização, 

Edificação e Taxas do Município de Moimenta da Beira; ------------------------------------------- 

----- CUNICULTURA PARADUCENSE LDA., para construção de um muro de vedação 

com 10m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Temporão de Cima, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 26.10, devendo ser respeitado o 

disposto no artigo 72º., do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas 

do Município de Moimenta da Beira; --------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO DE JESUS ALEXANDRE, para ocupação da via pública com materiais de 

construção ou andaimes, numa área de 35 m2, que pretende levar a efeito na Rua do 

Forno, na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 27.10, 

devendo salvaguardar a normal circulação dos peões e viaturas; -------------------------------- 

----- ARMINDO DE JESUS TEIXEIRA, para construção de um muro de vedação com 
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23,30m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Av. do centro Recreativo, na 

Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 29.10, devendo ser respeitado o 

disposto no artigo 72º., do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas 

do Município de Moimenta da Beira; --------------------------------------------------------------------- 

----- PAULO ALEXANDRE DE JESUS MARQUES, para construção de um muro de 

vedação com 80m, que pretende levar a efeito na localidade de Barragem do Vilar, 

Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 30.10, devendo ser respeitado o disposto 

no artigo 72º., do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do 

Município de Moimenta da Beira; -------------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS MANUEL DUARTE PEREIRA, para construção de um muro de vedação 

com 25m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Várzea, na Freguesia de 

Sever, a que se refere o Proc.º n.º 34.10, devendo ser respeitado o disposto no artigo 

72º., do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de 

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

----- MARIA DAS MERCÊS LOPES LOURENÇO, para ocupação da via pública, com 

andaimes, numa área de 25 m2, que pretende levar a efeito na localidade de Granja dos 

Oleiros, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 37.10, desde que salvaguarde a 

normal circulação dos peões e viaturas; ----------------------------------------------------------------- 

----- MARIA LUISA LAMEIRAS BATISTA, para ocupação da via pública, com andaimes, 

numa área de 8 m2, que pretende levar a efeito na Rua das Roseiras, Freguesia de 

Caria, a que se refere o Proc.º n.º 38.10, desde que salvaguarde a normal circulação dos 
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peões e viaturas; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO TEIXEIRA CARDOSO, para construção de um muro de vedação com 31m, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Corredoura, Freguesia de Arcozelos, a 

que se refere o Proc.º n.º 39.10, devendo ser respeitado o disposto no artigo 72º. do 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de Moimenta 

da Beira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALTERAÇÃO DE USO DEFERIDA:  ======================================= 

----- JULIETA SANTANA, para alteração de uso do rés-do-chão de arrumos para 

estabelecimento comercial, num edifício sito no lugar denominado Estrada Nacional, na 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 196.83. ------------------------------------------ 

ALTERAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DEFERIDA:  ============================== 

----- CÉLIA CRISTINA PASCOAL DE ALMEIDA ROCHA, para alteração da implantação 

da habitação unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar denominado Prazo, na 

localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 159.06. --- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO:  ============================== 

----- SUSANA ISABEL NASCIMENTO CORREIA FORMOSO, para alteração ao projecto 

de arquitectura de uma habitação unifamiliar que está a levar a efeito no lugar 

denominado Penedo Gordo, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 6.07. ------ 

PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO, COM CONDICIONANT ES: ========= 

----- CARLOS ALBERTO FERNANDES BERNARDINO, para legalização e alteração de 

uma habitação unifamiliar, sita na Rua da Escola, Freguesia de Leomil, a que se refere o 
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Proc.º n.º 119.09, devendo entregar a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

devidamente rectificada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ============================= 

----- BELMIRA ANA DOS SANTOS RODRIGUES DAMAS, para adaptação de um 

estabelecimento comercial para estabelecimento de esteticista, sito no ligar denominado 

Sarzeda, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 221.07. ------------- 

PROJECTOS DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS : ============ 

----- MÁRIO VEIGA SANTOS ROCHA, para construção / alteração da cobertura de um 

armazém sito no lugar denominado Cruzamento de Paraduça, Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º n.º 211.08; ------------------------------------------------------------------------- 

----- BELMIRO DIAS SARAMAGO, para alteração de uma habitação, sita no lugar 

denominado Corgo, Freguesia de Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 25.09. -------------------- 

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

039 – 360/337/12.09 – Pedido de informação prévia p ara construção de um aviário = 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que, relativamente ao pedido de informação 

prévia para construção de um pavilhão destinado a avicultura, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado Leira do Galego, Freguesia de Leomil, decidiu informar o 

Senhor SIDÓNIO DE JESUS RIBEIRO do teor da informação técnica, presente à 

reunião o referido processo acompanhado de novos elementos, em que pelos motivos 

ali descritos requer o deferimento da pretensão. ------------------------------------------------------ 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 14-OS/DPOM/10, 

datada de 27 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

DELIBERAÇÃO : Dado que, com este novo pedido, o requerente apresentou uma nova 

implantação, num novo terreno, fazendo cumprir o afastamento de 200m à ETAR, a 

Câmara deliberou, por maioria, aprovar a viabilidade proposta, com a abstenção do 

Vereador da coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, por se considerar 

incompetente para participar nesta votação, tendo em conta que é de parecer que esta 

competência foi delegada pela Câmara Municipal, no seu Presidente, em reunião 

ordinária realizada em 13 de Novembro de 2009. ============================== 

040 – 360/338/71.04 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e reaprovação do 

projecto de arquitectura / especialidades  ================================== 

========== No seguimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, em 

funções naquela data, onde foi decidido solicitar esclarecimentos ao Senhor MOISÉS 

LOPES RAMOS, relativamente ao pedido de reaprovação do projecto de arquitectura / 

especialidades de uma habitação unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar 

denominado “Pereiro”, na Freguesia de Aldeia de Nacomba, presente à reunião o 

referido processo acompanhado de novos elementos, em que pelos motivos ali descritos 

requer o deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 29-SV/DPOM/10, 

datada de 21 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a afazer parte integrante, dando conta que estão reunidas as condições para 

ser declarada a caducidade pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da 

licença nº. 88/05. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, por maioria, emitir nova licença de construção, com a abstenção 

do Vereador da Coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, por se considerar 

incompetente para participar nesta votação, tendo em conta que é de parecer que esta 

competência foi delegada pela Câmara Municipal, no seu Presidente, em reunião 

ordinária realizada em 13 de Novembro de 2009. ============================== 

041 – 360/338/157.08 – OBRAS PARTICULARES – Project o de engenharia de 

especialidades  ====================================================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu proceder à audiência do CLUBE 

RECREIO E CULTURAL DE PARADUÇA, relativamente ao projecto de engenharia de 

especialidades, respeitante à construção da sede do Clube Recreio e Cultural de 

Paraduça, presente à reunião o referido processo, acompanhado dos elementos 

solicitados, em que pelos motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. -------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 46-

RJ/DPOM/2010, datada de 23 de Fevereiro, último, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável à pretensão. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador da 

coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, por se considerar incompetente para 

participar nesta votação, tendo em conta que é de parecer que esta competência foi 

delegada pela Câmara Municipal, no seu Presidente, em reunião ordinária realizada em 

13 de Novembro de 2009, aprovar o projecto de engenharia de especialidades e emitir a 

respectiva licença de construção. ========================================= 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO : ============================================== 

========== O Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, ausentou-se da reunião por se 

encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, do 

Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, em virtude de o assunto a que se refere o ponto seguinte 

estar relacionado com a decisão do indeferimento por si proferida. ================= 

042 – 360/338/9.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura –  

Construção de um armazém para garagem e arrumos  ======================= 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, 

em funções naquela data, onde foi decidido indeferir o projecto para construção de um 

armazém destinado a garagem e arrumos, que o Senhor FAUSTINO RODRIGUES DA 

SILVA pretende levar a efeito no lugar denominado Fontaínhas, Freguesia de Alvite, 
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presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à 

Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 04-SV/DPOM/10, 

de 07 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável.   

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura. ========================================================= 

REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JORGE DE JESUS COSTA, 

regressou à reunião. =================================================== 

043 – 360/992/000 – REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFIC AÇÃO E 

URBANIZAÇÃO DE MOIMENTA DA BEIRA  ================================= 

========== Presente à reunião o regulamento referido em epígrafe, para análise e 

eventual aprovação, nos termos e para efeitos do disposto da alínea a), do nº. 6, do 

artigo 64º., conjugado com a alínea e), do nº. 2, do artigo 53º., ambos da Lei nº. 169/99, 

de 18 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida PROPOSTA 

de Regulamento, devendo a mesma ser submetida a apreciação pública, nos termos e 

para efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código de Procedimento Administrativo, 
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após o que deverá ser submetido à aprovação pela Assembleia Municipal, para efeitos 

do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.  

044 – 360/995/000 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANI ZAÇÃO, EDIFICAÇÃO 

E TAXAS DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA – Actuali zação de taxas  ====== 

========== Oriundo da Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 

DO MUNICÍPIO, presente à reunião a informação nº. 17-OS/DPOM/2010, datada de 28 

de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, referente à actualização das taxas, dando conta que no ano de 

2009 não houve inflação, mas sim deflação, no valor de – 0,8%. --------------------------------  

DELIBERAÇÃO:  Dado tratar-se de um valor muito reduzido e que não iria apresentar 

alterações significativas nos valores das taxas, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

manter o valor das taxas em vigor. ========================================= 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL  

“Habitação” 

045 – 370/355/000 – PROCESSOS DE CONCURSO PARA ATRI BUIÇÃO DE FOGOS 

– Bairro da Formiga – Habitação Devoluta  ================================= 

========== Presente à reunião uma Informação da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO 

SOCIAL E CULTURAL, nº. 25/DASC/2010, datada de 26 de Fevereiro, último, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

relativamente a uma situação de habitação devoluta existente no Bairro da Formiga, sito 

nesta Vila, local onde se constata que existem mais dois agregados familiares a 
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solicitarem realojamento. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Feito o respectivo enquadramento regulamentar e legal, a referida informação 

técnica é de opinião que o agregado com maior pontuação é o de Sónia Marisa da 

Rocha Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo por base a informação técnica supra referenciada, a Câmara 

deliberou, atribuir ao agregado de Sónia Marisa da Rocha Santos a referida habitação 

devoluta. ============================================================ 

046 – 370/388/000 – PROGRAMA DE SOLIDARIEDADE E APO IO A RECUPERAÇÃO 

DE HABITAÇÃO (SOLARH)  ============================================= 

========== Oriundo do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação nº. JP07/DOM/2010, datada de 09 de 

Fevereiro, último, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------ 

----- “Tendo sido solicitado pelo IHRU (Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana) um documento 

comprovativo da aprovação pela Câmara Municipal do Orçamento das Obras a efectuar pelo candidato 

na sua Moradia, anexa-se o respectivo processo. -------------------------------------------------------------

----- O candidato ao programa SOLARH apresenta um Orçamento de obras a levar a efeito no valor de 

11.957.40 (onze mil novecentos e cinquenta e sete euros e quarenta cêntimos) com IVA.” --------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o orçamento supra referenciado, que deverá ser remetido ao 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, para os fins convenientes. ========== 

“Educação” 

047 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1º. Cicl o do Ensino Básico -  
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Atribuição de auxílios económicos no ano lectivo 20 09/2010 – Reposição de 

Escalão  ============================================================ 

========== Presente à reunião uma Informação da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO 

SOCIAL E CULTURAL, nº. 26/DASC/2010, datada de 26 de Fevereiro, último, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

relativamente a uma situação de um agregado familiar residente na freguesia de Passô, 

onde, pelas razões ali descritas, sugere a reavaliação do escalão atribuído, tendo em 

conta as disposições que decorrem da aplicação das normativas legais citadas na 

mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo por base a informação técnica supra referenciada, a Câmara 

deliberou, autorizar a reposição do escalão, nos termos propostos. ================ 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA  ================ 

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

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

desta reunião, nos termos do disposto nos nºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, 

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

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

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

17H20. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


