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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E UM DE JANEIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E ONZE ============================================= 

ACTA N.º 02/11 

========== Aos vinte e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e onze, 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 n.º 3, do art.º. 84º., da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ============== 

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

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

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

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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028 – 020/019/000 – Obras da Empresa “Jeremias de Macedo & C.ª. Lda.”, em 

contencioso nos Tribunais Administrativos e Fiscais de Coimbra e Viseu ======== 

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

24 de Dezembro de 2010, em que foi deliberado lamentar a ausência não justificada do 

Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião uma comunicação, 

datada de 29 de Novembro de 2010, registada sob o n.º 112, em 6 do corrente mês, que 

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

informar que a sua ausência se deveu ao facto de considerar que haveria nesse dia 

tolerância de ponto, bem como que a reunião que solicitou deve ser com a 

Administração do Município, e não uma reunião ordinária da Câmara Municipal. ----------- 

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

029 – 020/022/000 – Homenagens ========================================  

========== Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

datada de 18 do corrente mês, no sentido de homenagear o escritor AFONSO RIBEIRO, 

natural da Freguesia da Rua, por ocasião das comemorações do centenário do seu 

nascimento, atribuindo o seu nome ao Auditório da Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro.  

----- A propósito, o Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, lembrou que, em reunião de 

Câmara, já tinham sido atribuídos alguns nomes às salas da Biblioteca Municipal, 

afirmando não se recordar exactamente qual o nome atribuído para o espaço supra 

citado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando a informação prestada pelo referido Vereador, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, incumbir o Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA de 

informar o órgão executivo sobre o assunto em análise. =========================  

030 – 020/023/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Notas Informativas =================================================== 

========== Oriunda da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

Circular nº. 6/2011-PBRAGA, datada de 13 do corrente mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a enviar notas 

informativas sobre as alterações produzidas pelo Orçamento de Estado para 2011, 

relativamente à acumulação da percepção de pensões com a remuneração 

correspondente ao cargo político desempenhado, bem como das medidas adicionais de 

redução de despesa com vista à consolidação orçamental, prevista no programa de 

estabilidade e crescimento para 2010-2013. ----------------------------------------------------------- 

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

“Gabinete Jurídico, Contencioso e Execuções Fiscais” 

031 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 38/2010 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 46/2010, datada de 05 de Novembro, de 2010, do seguinte teor: ------------ 

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V.ª EX.ª, Sr. Presidente da Câmara que foi 

levantado o Auto de Notícia de Contra-Ordenação n.º 109/2010-EPF2, relativo ao Processo de  Contra-

Ordenação supra mencionado ao Sr. Joaquim Matias Bernardo, residente no lugar denominado Ponte, 
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localidade de Porto da Nave, freguesia de Alvite, Município de Moimenta da Beira, por ter procedido a 

acções de mobilização de solos, com vista à plantação de eucaliptos, sem que para isso estivesse 

munido da respectiva licença, passada por esta Câmara Municipal. ----------------------------------------- 

----- Segundo ao Auto de Notícia de Contra-Ordenação n.º 109/2010-EPF2, a mobilização de solos foi 

efectuada no lugar denominado “Fonte Miguel”, freguesia de Alvite, Município de Moimenta da Beira. --- 

----- Em 08 de Outubro de 2010, o arguido levantou a licença n.º 15/2010, para mobilização de solos 

para fins não agrícolas, no lugar denominado “Fonte Miguel”, localizado na freguesia de Alvite, o qual 

segundo informação do Técnico Superior, Eduardo Carvalho Seixas, corresponde ao constante no Auto 

de Notícia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto, a alínea a), do art.º 1.º do Dec. Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, prevê que as 

acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, carecem de licença 

emitida pelas Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o disposto no art.º 3, do Dec.Lei supra mencionado, a infracção ao disposto no n.º 1, do 

art.º 1.º, constitui contra-ordenação punível com coima no montante de 500,00 euros a 1.000,00 

euros, no caso de pessoa singular. Sendo pessoa colectiva a coima pode ir até ao valor máximo de 

15.000,00 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acresce que, o n.º 2, do art.º 4.º do Dec.Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, refere que  a aplicação 

das coimas é da competência das Câmaras Municipais. ------------------------------------------------------ 

----- Pelo exposto, sou de parecer, s.m.o, que, o Processo de Contra-Ordenção supra mencionado seja 

submetido à reunião de Câmara para decisão.” --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o arguido mostrou boa fé e licenciou a mobilização 

de solos no local referido no Auto de Notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 51º., do Decreto-Lei nº. 

433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 

de Setembro. ========================================================= 
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032 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 58/2010 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 53/2010, datada de 22 de Novembro, de 2010, do seguinte teor: ------------ 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º Eduardo Alcino Bernardo, 

residente no Lugar das Fontainhas, localidade e freguesia de Baldos, Município de Moimenta da Beira, 

foi instaurado o processo de contra-ordenação n.º 201/2010, por ter efectuado uma descarga de 

resíduos sólidos urbanos, em área florestal, constituídos por diversos lixos, nomeadamente azulejos, 

plásticos, metais, rádios e outros menos representativos. --------------------------------------------------- 

----- No âmbito da instrução do citado processo de contra-ordenação foram adoptadas as seguintes 

diligências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1- Notificou-se o arguido para, comparecer nos Serviços de Contra-Ordenações a fim de ser ouvido 

em declarações e alegar o que tiver por conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e 

constituir advogado de defesa, nos termos legais. ------------------------------------------------------------ 

----- 2- No dia 15 de Outubro de 2010, o arguido compareceu no Serviço de Contra-Ordenações, para 

fazer a sua defesa e referiu que confirma ter colocado algum lixo em local referido no auto de notícia, 

no entanto, procedeu de imediato à limpeza do local. -------------------------------------------------------- 

----- 3- Em 17 de Novembro de 2010, os Serviços de Fiscalização Municipal, emitiram a Informação n.º 

248/FISC., a informar que o arguido já procedeu à limpeza dos resíduos. ---------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 
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51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Recursos Humanos” 

033 – 120/999/000 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA MODALIDADE 

DE AVENÇA – Orçamento de Estado para 2011 – Parecer Prévio do Órgão 

Executivo =========================================================== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA, presente à reunião a 

informação nº. 108/DA/2011, datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitida no seguimento da 

informação do Sector dos Recursos Humanos, n.º 02/RH/2011, datada de 12 do corrente 

mês, dando conta da necessidade de emissão de parecer prévio do Órgão Executivo, 

nos termos do disposto no artigo 22.º, do Orçamento de Estado para o ano de 2011, 

relativamente aos contratos de prestação de serviço, na modalidade de avença, em 

vigor neste Município. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

renovação dos contratos de prestação de serviço, na modalidade de avença, 

referenciados nas informações supra citadas. ================================ 

“Secção de Expediente Taxas e Licenças ” 

034 – 150/167/400 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS ======================================================== 
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========== Oriundo da Associação Empresarial NERVIR, presente à reunião o ofício 

com referência 935/10, datado de 18 de Novembro de 2010, no qual dá conhecimento 

que todos os estabelecimentos comerciais, independentemente da sua dimensão, 

podem estar abertos todos os dias da semana das semana das 06H00 até às 24H00. ----

----- Submetido o assunto à Secção de Expediente Geral, a mesma prestou uma 

informação, datada de 27 de Dezembro de 2010, do seguinte teor: ----------------------------- 

----- “Através do ofício com referência 935/10, datado de 18 de Novembro de 2010, a Associação 

Empresarial NERVIR, dá conhecimento que todos os estabelecimentos comerciais, independentemente 

da sua dimensão, podem estar abertos ao público todos os dias da semana das 06H00 até às 24H00 

horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Neste sentido, informa-se V. Exª., que o Regulamento de Abertura e Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais em vigor no Município de Moimenta da Beira, prevê já no 1º., do artigo 

2º., que os referidos estabelecimentos possam funcionar entre as 6 e as 24 horas, em todos os dias da 

semana. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, o nº. 2, do referido artigo estabelece que os estabelecimentos de restauração podem 

estar abertos até às 2 horas do dia seguinte, todos os dias da semana. ----------------------------------- 

----- De igual modo, o nº. 3 prevê que os clubes nocturnos e os estabelecimentos de bebidas com 

espaço para dança poderão estar abertos até às 2 horas do dia seguinte, todos os dias da semana, 

excepto às Sextas-Feiras, Sábados e vésperas de feriados, em que poderão estar abertos até às 4 horas 

do dia seguinte, e caso estes estabelecimentos se situem fora das localidades, poderão estar abertos 

até às 6 horas do dia seguinte. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente aos estabelecimentos denominados “grandes superfícies comerciais”, estabelece o 

nº. 1, do artigo 3º., do Regulamento acima citado, que os mesmos poderão estar abertos entre as 6 e 

as 24 horas todos os dias da semana, excepto entre os meses de Janeiro e Outubro, aos Domingos e 

feriados, em que só poderão abrir entre as 8 e as 13 horas. -------------------------------------------------       
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----- Mais se informa que, relativamente a este assunto, no dia 9 de Julho de 2010, deu entrada nestes 

serviços, um abaixo assinado de vários comerciantes de bares existentes nesta Vila, no qual solicitam 

que os estabelecimento de restauração e bebidas possam estar abertos às Segundas, Terças, Quartas, 

Quintas e Domingos até às 3 horas e Sextas e Sábados até às 4 horas, tendo a referida petição sido 

indeferida dado que o Regulamento não prevê o horário solicitado. ----------------------------------------- 

-----Tendo em conta a publicação do Decreto-Lei nº. 111/2010 de 15 de Outubro, que regulamenta os 

horários de funcionamento das grandes superfícies comerciais, compete aos municípios alargar ou 

restringir  os horários a praticar pelas mesmas.”-------------------------------------------------------------- 

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

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

035 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Associação de 

Cultura e Recreio e Solidariedade Social de Vila da Rua” – Aquisição de uma 

viatura de 16 lugares ================================================= 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à aquisição de uma viatura de 

dezasseis lugares, cujo orçamento é de € 36.000,00 (trinta e seis mil euros). --------------- 

----- O processo foi analisado pela Comissão de Análise de Candidaturas, que emite 

parecer no sentido da atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara 

Municipal até ao montante de € 9.000,00 (nove mil euros). --------------------------------------- 

----- 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, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/080701, onde, em 18 do 

corrente mês existia um saldo disponível de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), estando o mesmo 

previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.1., Código 03 e Projecto nº. 9/2011, 

onde, na mesma data existia um saldo disponível de € 10.000,00 (dez mil euros).”----------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um apoio financeiro no montante de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), para os 

fins propostos. ======================================================= 

036 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Pedaladas – Clube de Cicloturismo” – Atribuição 

de apoio financeiro em 2011 ============================================ 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião um 

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, solicitando, para o ano em 

curso, um subsídio no valor de € 3.000,00 (três mil euros). ---------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, em 

17 do corrente mês, que emite parecer no sentido de que a Câmara Municipal deve 

continuar a apoiar financeiramente esta colectividade. --------------------------------------------- 

----- 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, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 18 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 351.200,00 (trezentos e cinquenta e um mil e duzentos 
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euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., código 03 e 

n.º 43/2011, onde, na mesma data existia um saldo disponível de € 3.450,00 (três mil quatrocentos e 

cinquenta euros).”----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Clube um 

apoio financeiro no montante de € 3.000,00 (três mil euros), para os fins propostos. ==== 

037 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE 

BALDOS “OS GATOS” – Pedido de apoio financeiro e logístico para o “III Passeio 

Todo-O-Terreno Turístico de Baldos” ===================================== 

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

ofício n.º 03/2011, datado de 11 do corrente mês, solicitando a concessão de um 

subsídio de cerca de € 500,00 (quinhentos euros), bem como lembranças do Município 

para entregar a todos os participantes que vão participar no evento referido em epígrafe, 

em número nunca inferior a cento e vinte, que se vai realizar em Baldos, no próximo dia 

6 de Março. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais solicitam a ajuda da rectroescavadora deste Município, para a elaboração da 

pista de obstáculos (trial). ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 18 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 348.200,00 (trezentos e quarenta e oito mil e duzentos 
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euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., código 03 e 

n.º 43/2011, onde, na mesma data existia um saldo disponível de € 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

euros).”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um subsídio no montante de € 300,00 (trezentos euros), disponibilizando também as 

lembranças e a máquina retroescavadora, nos termos solicitados. ------------------------------ 

038 - 210/207/000 – UNICEF – Comité Português para a Unicef – Pedido de subsídio 

========== Oriundo do Comité referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 

circular, datada de Dezembro de 2010, solicitando a atribuição de um subsídio para 

continuação dos trabalhos que realiza com crianças de todo o mundo. ------------------------ 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 05 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 11.842,28 (onze mil oitocentos e quarenta e dois euros e 

vinte e oito cêntimos), tendo sido feita a proposta de cabimento com o n.º 27, no valor de € 100,00”.--- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Comité um 

subsídio no montante de €100,00 (cem euros), para os fins propostos. ============= 

039 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES – Pedido de 

subsídio ============================================================ 

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

ofício com a referência 1077/10/AM/P, datado de 21 de Dezembro de 2010, solicitando a 

atribuição de um subsídio de modo a que possa continuar a defender os interesses dos 



 Fl.40 
____________ 

 

____________ 

2011.01.21 

L iv º .  142  
                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 

                                                                   

 

cidadãos com deficiência, nomeadamente através da sensibilização dos legisladores e 

da sociedade portuguesa para os seus direitos. ------------------------------------------------------ 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 05 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 11.742,28 (onze mil setecentos e quarenta e dois euros 

e vinte e oito cêntimos), tendo sido feita a proposta de cabimento com o n.º 28”.------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um subsídio no montante de € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ========== 

040 - 230/270/000 – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO – Ano de 2011 - 

Aprovação ========================================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à reunião 

uma informação datada de 17 do corrente mês, com o seguinte teor: -------------------------- 

----- 1 - Por deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua reunião ordinária realizada em 15 de 

Fevereiro de 2006, foi aprovado, por unanimidade, o Regulamento que estabelece as regras definidoras 

de constituição, gestão e regularização dos Fundos de Maneio, dando, assim, cumprimento ao 

preceituado no ponto 2.9.10.1.11, das Considerações Técnicas do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro. ------- 

----- 2 - Refere o nº. 1, do artº. 2º., do Regulamento dos Fundos de Maneio, que ”O pedido para a 

constituição do fundo de maneio tem por base uma informação escrita a elaborar pelo serviço 

requerente, devidamente fundamentada, na qual constam obrigatoriamente despesas a realizar, por 

classificação económica, o valor proposto para o ano e o montante que deverá ficar na posse do 

responsável pelo fundo a fim de ser reconstituído mensalmente, sempre com observância pelo limite 
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máximo definido no presente regulamento e por despacho do Presidente da Câmara nos termos do nº. 

4.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 - Estabelece-se, ainda, no nº. 3, do artº. 2º., do referido Regulamento, que o valor máximo dos 

Fundos de Maneio fixado para os Departamento de Administração Geral 5 x s.m.n. – com 

arredondamento para a unidade de conta imediatamente inferior – responsável – Director de 

Departamento, ou Chefe de divisão da Unidade Instrumental que legalmente o substitua, anual, 

é de (cinco) vezes o salário mínimo nacional, mensal, sendo responsável pelos mesmos, o Chefe de 

Divisão respectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 - Assim, com vista à constituição dos fundos de maneio do signatário, para pagamento de 

pequenas despesas, urgentes e inadiáveis, e em caso de reconhecida necessidade, serve a presente 

informação para solicitar ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, nos termos do nº.4, do artº. 2º. 

do referido Regulamento, autorização para a definição em concreto dos seguintes valores de cada 

fundo, natureza das respectivas despesas e correspondentes rubricas de classificação orgânica e 

económica, do orçamento de 2011. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- FUNDOS DE MANEIO A CRIAR ---------------------------------------------------------------------------- 

----- RUBRICAS – VALOR --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 0102/020118 – 100,00 € --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 0102/020121 – 250,00 € --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 0102/020203 – 100,00 € --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 0102/020209 – 250,00 € --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 0102/020225 – 300,00 € ---------------------------------------------------------------------------------                                           

----- 0202/020121 – 200,00 € --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 0302/020203 – 100,00 € --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 0302/020225 – 150,00 € ---------------------------------------------------------------------------------                                              

----- 0303/020203 - 100,00 € ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 0303/020225 – 50,00 € -----------------------------------------------------------------------------------                                              

----- 04/020120 – 50,00 € ------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 04/020121 – 200,00 € ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 04/020203 – 100,00 € ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 04/020225 – 475,00 € ------------------------------------------------------------------------------------                

----- Total............ – 2.425,00 € ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 5- Mais se solicita, nos termos do nº. 1, do artº. 2º. do referido Regulamento, que seja fixado o 

valor de € 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco euros), correspondente a 20% do valor global anual 

dos fundos de maneio, constituído na mesma percentagem por cada fundo, para ser entregue ao gestor 

dos fundos o qual deverá ficar na sua posse e ser reconstituído mensalmente, em função  da sua 

utilização.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A informação vem acompanhada de um Despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datada de 18 do corrente mês, do seguinte teor: ----------------------------------------- 

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

----- 1- A informação do Sector da Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, a propósito 

da constituição do Fundo Maneio; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2 - Que se reconhece a necessidade de se instituir tal fundo, com vista á realização de despesa de 

reduzido valor, que sejam urgentes e inadiáveis, nos termos do regulamento em vigor; ------------------ 

----- 3 - Que, no âmbito do mecanismo legais desconcentradores de competências, que visem a 

agilização dos procedimentos administrativos que correm no seio das deferentes unidades orgânicas, se 

prevê a delegação e subdelegação de competências nos titulares dos cargos dirigentes; ------------------ 

----- 4 - Que, de igual modo, no n.º. 2,  do artigo 3º. Do aludido regulamento, se prevê a fixação do 

Fundo de Maneio para o Director de Departamento ou Chefe da Divisão Instrumental que legalmente o 

substituía, de valor equivalente a 5 vezes o salário mínimo nacional; --------------------------------------- 

----- DECIDO: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Autorizar a constituição de um Fundo de Maneio, ao Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, nos termos e condições propostas na informação da secção de Contabilidade; ------------- 

----- b) Que, no âmbito da constituição, gestão e regularização do referido Fundo de Maneio, sejam 
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cumpridos todos os preceitos legais e regulamentares em vigor. -------------------------------------------- 

----- Dê-se conhecimento.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Tesouraria” 

041 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 20, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 556.818,80 

(quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e dezoito euros e oitenta cêntimos), assim 

discriminado: ========================================================= 

                            a) Dotações Orçamentais…………….. €  477.729,07   

                            b) Dotações não Orçamentais ............ €    79.089,73 

                                                                     TOTAL ……………...... €   556.818,80 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transportes” 

042 - 310/301/200 - CAMINHOS MUNICIPAIS -  Alargamento de um Caminho Público   

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DA FONSECA LAPA, residente no 

cruzamento de Paraduça, Freguesia de Leomil, presente à reunião uma carta, datada de 

30 de Dezembro de 2010, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, na qual, e pelos motivos nela referidos, solicita o 

alargamento de um caminho público. -------------------------------------------------------------------- 
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---------- Relativamente a este assunto, o Fiscal Coordenador, LUIS FERNANDO 

BATISTA PINTO DOS SANTOS, prestou a informação n.º 03/FISC, datada de 11 de 

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

----- “Dando cumprimento ao despacho de V.Ex.ª, Sr. Presidente, cumpre-nos informar o seguinte: ----

------ Só as operações urbanísticas constantes nos art.ºs 6.º e 7.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março e pela Lei n.º 28/2010, de 

02 de Setembro, é que estão isentas de controlo prévio, assim, a requerente não se encontra abrangida 

pelos artigos atrás citados, porquanto, trata-se de uma construção de um muro, confinante com avia 

pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informa-se ainda que, relativamente ao pedido de isenção de licença, as Autarquias Locais, de 

acordo com os seus Regulamentos de Taxas e Licenças, podem isentar os contribuintes do pagamento 

de taxas, mas não de licenças, assim e de harmonia com o n.º 1, do art.º 25.º, Capítulo III, do 

Regulamento de Taxas e Licenças, desta Câmara Municipal, em vigor, “...estão isentas de pagamento 

de taxas as pessoas colectivas de utilidade pública administrativa, as instituições particulares de 

solidariedade social, bem como as de mera utilidade pública...”, o que não é o caso, pois a requerente 

também não se encontra abrangida pelo referido artigo 25.º, do citado Regulamento.” -------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o requerente do 

pagamento das taxas inerentes ao pedido de licenciamento, que o mesmo deverá 

apresentar para construção do muro, nos termos legais e regulamentares, 

disponibilizando a máquina retroescavadora para alargamento do referido caminho 

público. ============================================================= 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

“Serviços Técnicos de Fomento” 

043 – 340/395/000 – PROTECÇÃO CIVIL – Equipas de Intervenção Permanente – 
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Celebração de Novo Protocolo de Cooperação – Aprovação ================== 

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

19 de Dezembro de 2007, exarada a folhas 178, ponto 129, do livro de actas 131, em 

que foi deliberado aprovar os termos do protocolo de cooperação referido em epígrafe, 

por um período de três anos, presente à reunião o ofício da Autoridade Nacional para a 

Protecção Civil, nº. 500, registado em 13 do corrente mês, sob o nº. 263, que nesta acta 

se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas 

razões ali descritas solicita que a Câmara Municipal se pronuncie, até ao dia 28 do 

corrente mês, do interesse ou não na manutenção “EIP” e, consequentemente, na 

celebração de novo protocolo de colaboração. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a importância estratégica deste grupo operacional 

permanente no cumprimento das missões que, no âmbito do sistema e protecção civil, 

estão confiadas aos bombeiros, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 

interesse na aprovação de novo protocolo de cooperação, nos moldes até agora 

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

 “Sinalização, trânsito e toponímia”  

044 – 380/382/000 –  TOPONÍMIA – JUNTA DE FREGUESIA DE CABAÇOS ======== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Cabaços, presente à reunião o ofício nº. 

01/2011, datado de 4 do corrente mês, a informar de uma proposta aprovada em 

Assembleia de Freguesia, relativa a algumas alterações e atribuições de novos nomes 

de largos, ruas e travessas, daquela Freguesia, para aprovação desta Câmara 
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Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os nomes nos termos 

propostos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que a Câmara proceda 

directamente à aquisição das placas toponímicas, à semelhança do que vem 

acontecendo com todas as Juntas de Freguesia, para posteriormente serem 

devidamente colocadas. ================================================ 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

045 - 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, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA 

DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “TELAS FINAIS 

DEFERIDAS” 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 de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ 
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TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- CASSIANO FERREIRA BOTELHO, para abertura de um portão num muro, sito no 

lugar denominado Av. Nossa Senhora de Fátima, Freguesia de Sever, a que se refere o 

Proc.º n.º 191.10; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL MARTINS, para construção de um muro de vedação com 30m, que 

pretende levar a efeito na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o 

Proc.º n.º 6.11; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA ELISABETE FIDALGO LOPES PEREIRA, para ocupação da via pública, 

com materiais, em 25m2, no Largo da Capela, Freguesia de Sever, a que se refere o 

Proc.º n.º 7.11. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO: ============================ 

----- JOSÉ PAIVA SANTOS, para construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Couto, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º 

n.º 3.10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS  DE ARQUITECTURA DEFERIDOS: ============================ 

----- MANUEL AFONSO DAVIDE DA SILVA, para reconstrução e alteração de uma casa 

de habitação para comércio, sita na Rua do Santo, Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 202.10; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ARMANDO DE ALMEIDA SOEIRO, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

sita na Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 202.10; -------------------------------- 
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----- JOSÉ LUÍS SANTOS ROSÁRIO, para reconstrução e ampliação de uma casa de 

habitação, sita no lugar denominado Portela, Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proc.º n.º 221.10. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- MARCO PAULO MAGALHÃES MORAIS, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Lameira, Freguesia de 

Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 109.09; --------------------------------------------------------------

----- JOÃO FORMOSO DOS SANTOS, para ampliação e legalização das alterações de 

uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Cascalheira, Freguesia de Baldos, 

a que se refere o Proc.º n.º 45.10; ------------------------------------------------------------------------ 

----- FRANCISCO FERNANDES REDE, para alteração do uso de uma loja comercial 

para habitação, sita no Bloco B (rés-do-chão), fracção U, nº. 9, no lugar denominado 

Covas do Barro, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 175.10. --- 

TELAS FINAIS DEFERIDAS: ============================================ 

----- ANTÓNIO DA SILVA MAGALHÃES, para ampliação de uma habitação unifamiliar, 

sita na localidade de Granjinha, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 24.91. - 

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

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

========== O Vereador ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 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 
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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. ================= 

046 – 360/338/97.10 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Ampliação e Legalização de uma habitação unifamiliar - Recurso ============== 

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

reunião realizada em 13 de Dezembro de 2010, exarada a folhas 259, ponto 234, do 

livro de actas 141, em que foi deliberado, relativamente à ampliação e legalização das 

alterações que o Senhor ANTÓNIO FRANCISCO CORREIA DA MOTA levou a efeito na 

sua casa de habitação, sita no lugar denominado Areal, em Vila Cova, Freguesia de 

Caria, questionar ao serviços técnicos da Divisão de Obras Particulares se a proposta 

actual prejudica o afastamento de tardoz relativamente a existência licenciada, 

novamente presente à reunião o referido processo acompanhado da informação n.º 23-

RJ/DOP/11, de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

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

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

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

coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, aprovar o projecto de arquitectura, 

com base nos seguintes fundamentos: ------------------------------------------------------------------ 

----- 1) A implantação proposta não se mostra desfavorável, pelo contrário, em relação à 

envolvente, melhorando relativamente às implantações das casas vizinhas, cumprindo 

assim o nº. 11 do artigo 24º. do Regulamento do Plano Director Municipal, em vigor; ----- 
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----- 2) A parte mais desfavorável da implantação proposta, no que ao tardoz diz 

respeito, era já existente e devidamente licenciada. ============================    

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

========== Resolvido o assunto precedente o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, regressou à reunião. =========================================== 

047 – 360/343/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização e conservação do 

edificado – Vistoria de utilização e conservação de edifícios – Auto de vistoria n.º 

1/2011============================================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar à Comissão de Vistorias 

para procederem à vistoria do estado de uma casa de habitação, sita na Rua da Fonte, 

Freguesia de Baldos, presente à reunião o Auto de Vistoria n.º 1/2011, datado de 06 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a vistoria técnica efectuada concluiu que o imóvel 

se encontra em elevado grau de deterioração, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder um prazo de 90 (noventa) dias para o proprietário proceder à reabilitação do 

referido imóvel. ======================================================= 

048 – 360/344/160.95 – OBRAS PARTICULARES – Propriedade horizontal – Pedido 

de alteração ========================================================= 

========== Oriundo do Senhor LÚCIO SALGUEIRO ANTUNES, presente à reunião 
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um pedido de alteração à certidão de propriedade horizontal, do edifício sito no lugar 

denominado Campo, lotes nº. 4 e 5, do loteamento a que se refere o alvará nº. 7/89, 

nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 04-OS/DOP/2011, de 05 do 

corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão. - 

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva alteração à certidão, 

em conformidade. ===================================================== 

049 – 360/347/6.92 – LOTEAMENTOS URBANOS – Recepção definitiva das obras 

de urbanização ====================================================== 

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

reunião realizada em 26 de Novembro de 2010, exarada a folhas 238, ponto 213, do 

livro de actas 141, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de recepção definitiva 

das obras de urbanização do loteamento sito no lugar denominado Beira de Paradinha 

ou Alto de Fornos, ao qual se refere o alvará n.º 07/1998, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, pertencente à Firma PLACALVES – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

AGRO-TURÍSTICOS, LDA, indeferir o pedido de recepção definitiva das obras de 

urbanização, de acordo com o auto de vistoria, novamente presente à reunião o referido 

processo acompanhado da resposta da firma requerente, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali 

descritos, solicita o deferimento da pretensão. -------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à Comissão de Vistorias, a mesma prestou a informação n.º 

20-RJ/DOP/2011, de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a recepção definitiva 

das obras de urbanização, nos termos da referida informação. ==================== 

050 – 360/347/6.96 – LOTEAMENTOS URBANOS – Alteração ao loteamento ====== 

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

reunião realizada em 13 de Dezembro de 2010, exarada a folhas 261, ponto 236, do 

livro de actas 141, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de alteração aos lotes 

nº. 1 e 2, do loteamento sito no lugar denominado Ónia, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, ao qual se refere o alvará nº. 01/1999, apresentado pelo Senhor LUÍS CARLOS 

CORREIA GOMES, solicitar ao vereador em regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, que informasse a Câmara Municipal sobre eventuais implicações 

desta proposta, no futuro alargamento do caminho público, devendo ter em 

consideração as condições de aprovação do loteamento, do que ao caminho público diz, 

novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado da informação 

Vereador, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 
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loteamento. ==========================================================  

051 – 360/347/2.98 – LOTEAMENTOS URBANOS – Recepção definitiva das obras 

de urbanização ====================================================== 

========== Oriundo dos Herdeiros de ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVA, presente à 

reunião um pedido de recepção definitiva das obras de urbanização, do loteamento sito 

no lugar denominado Rebolal, ao qual se refere o alvará n.º 03/1999, Freguesia de 

Arcozelos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à Comissão de Vistorias, a mesma elaborou o auto de 

Vistoria nº. 4, datado de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a recepção definitiva 

das obras de urbanização, nos termos do referido auto de vistoria. ================ 

052 – 360/991/4.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo da Senhora HERMÍNIA DA TRINDADE MORAIS e Outros, 

presente à reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante 

da partilha de bens 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 
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PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 13-OS/DOP/2011, datada de 18 do 

corrente mês, emitindo parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido apresentado, e emitir a respectiva certidão em conformidade. =============== 

04 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO 

04.01 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

053 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedido 

de isenção de pagamento de passe escolar ================================ 

========== Presente à reunião um pedido de isenção de pagamento do passe escolar 

de um aluno, residente na povoação de Arcozelo do Cabo, respeitante ao ano lectivo em 

curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Submetido o assunto ao Técnico Superior de Serviço Social, ALEXANDRE 

EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, o mesmo prestou informação, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e 

pelas razões ali descritas evidenciam-se dificuldades económicas no respectivo 

agregado familiar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação técnica atrás referida, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, isentar o aluno em questão do pagamento do respectivo passe 

escolar. ============================================================= 

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

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

12H00. =============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 


