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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZOITO DE JANEIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E SEIS ================================================== 

ACTA Nº. 02/06 

========== Aos dezoito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e seis, nesta Vila 

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

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

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 21 de 

Novembro de 2005, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA,  

ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO 

LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS, 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 02 de Novembro de 2005, 

exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de actas 123, 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 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. ===================================== 
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02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

023 - 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ===========================    

========== Por iniciativa do Senhor Presidente da Câmara Municipal, presente à 

reunião a relação de  todos os pagamentos autorizados durante o  mês de Dezembro, 

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

integrante, no montante de € 1.058.670,48 (um milhão, cinquenta e oito mil, seiscentos 

e setenta euros e quarenta e oito cêntimos).----------------------------------------------------------- 

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

024 - 230/270/000 - ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS - Reconhecimento == 

========== Pela Secção de Contabilidade é apresentada a informação nº 01/2006, 

datada de 10 do corrente mês, que nesta  acta se considera integralmente transcrita  e 

dela fica a fazer parte integrante, informando a Câmara dos encargos no montante de € 

4.346.571,49 (quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e 

um euros e quarenta e nove cêntimos) que, embora assumidos durante o ano de 2005, 

não foi possível pagar por falta de disponibilidade financeira. Neste sentido, 

considerando o disposto nas alíneas d) e g), do ponto 2.3.4.2, do POCAL, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, submete-se à consideração da Câmara 

o reconhecimento dos referidos encargos com vista ao respectivo enquadramento legal 

e orçamental da dívida a pagar por fornecedor/entidade. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer a dívida existente 
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no final do ano de 2005, no valor de € 4.346.571,49 (quatro milhões, trezentos e 

quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e um euros e quarenta e nove cêntimos), 

remetendo os Vereadores do Partido Socialista outros comentários para aquando da 

análise e aprovação da Prestação de Contas, nos termos da Lei. ================= 

025 – 210/207/000 -  GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE NAGOSA - Pedido de 

Subsídio =========================================================== 

========== Oriundo do Grupo Cultural e Recreativo referenciado em epígrafe, 

presente à reunião um ofício, datado de 26 de Dezembro, último, e registado nesta 

Câmara Municipal em 29 do mesmo mês, sob o n.º 8992, solicitando a atribuição de um 

subsídio destinado a dotar a freguesia de infra-estruturas que consideram ser uma mais 

valia para a população local.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico–económica 04/080701 onde, em 09 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos euros), estando o 

mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.3.2., código 0103 e 

projecto nº. 20/2004, com um montante de € 20.000,00 (vinte mil euros).--------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que a Câmara pretende ceder a antiga Escola, com vista a  

prosseguir os fins propostos, e reconhecendo a necessidade de obras de recuperação e 

adaptação do referido imóvel, a mesma deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo 

Cultural e Recreativo de Nagosa uma comparticipação no montante de € 1.250,00 (mil, 
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duzentos e cinquenta euros). ============================================ 

026 - 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE PEVA - Pedido de Transferência  de 

Verba  ============================================================= 

========== Oriundo da Junta  de Freguesia referenciada em epígrafe,  presente  à 

reunião o ofício  n.º 269/05, datado de 22 de Dezembro, último, e registado nesta 

Câmara Municipal em 23 do mesmo mês, sob o n.º 1220, em que solicita a transferência 

de uma verba mensal, no valor de € 125,00 (cento e vinte e cinco euros), destinada a 

fazer face às despesas do funcionamento do posto médico, daquela Freguesia. ----------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual  este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica  04/04050108 onde, em 12 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 3.000,00 (três mil euros), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais no objectivo 2.2.1., código 0201 e projecto nº 16, com o mesmo 

montante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma verba mensal de € 

125,00 (cento e vinte e cinco euros), para os fins propostos. ===================== 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

027 – 130/151/100 – CASA FLORESTAL C-141, SITA NO LUGAR DA FONTE, 

FREGUESIA DE PERAVELHA, CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA  ========== 

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

22 de Agosto, último, exarada a folhas 17, ponto 68, do livro de actas 122, em que foi 
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deliberado estudar melhor a proposta apresentada pela Direcção-Geral do Património, 

para aquisição do Imóvel referido em epígrafe, presente à reunião o ofício desta 

entidade n.º 12675, datado de 03 de Novembro, último, informando que até à presente 

data não obtiveram resposta, pelo que solicitam que a Câmara informe se aceita a 

cessão do imóvel, a título definitivo, nas condições propostas.------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Na sequência das várias comunicações promovidas no âmbito desta 

negociação, a Câmara deliberou, por unanimidade:-------------------------------------------------- 

----- 1. Manter o valor e as condições da proposta apresentada pelo ofício desta Câmara 

Municipal n.º 1874, de 09 de Março de 2005;---------------------------------------------------------- 

----- 2. Estranhar a insensibilidade demonstrada pela Direcção-Geral do Património, face 

aos fins sócio-culturais preconizados pelo projecto a desenvolver pela Câmara 

Municipal, no Centro de Interpretação Ambiental e Promoção Rural;---------------------------- 

----- 3. Lamentar a rígida posição assumida por aquela entidade, perante uma situação 

que conduz, indubitavelmente, ao abandono, à degradação e à ruína de um imóvel de 

referência, com inegável interesse para a nossa “História” mais recente, mas que 

acabará por se converter num elemento dissonante desta paisagem rural, com claro 

impacte ambiental muito negativo;------------------------------------------------------------------------ 

----- 4. Lembrar que situações idênticas na região nem sempre foram tratadas da 

mesma forma, principalmente quando estão envolvidos Municípios, quase exclusivos e 

quase únicos promotores da recuperação e requalificação deste tipo de património, com 

a consequente dinamização social, cultural e ambiental que estes espaços sempre 
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proporcionam depois de recuperados. ------------------------------------------------------------------

----- 5. Reclamar uma reanálise do processo para uma justa ponderação do real valor do 

imóvel, que efectivamente  está contido na nossa proposta, ligeiramente majorado 

exclusivamente pelo seu valor histórico, pela sua localização e pela importância 

sentimental que tem para aquelas gentes serranas. =========================== 

028 – 130/151/700 – RESTAURANTE – SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE 

SEGÕES -  Restituição de Rendas ======================================= 

========== Oriundo dos arrendatários do estabelecimento comercial Snack/Bar da 

Praia Fluvial de Segões, Senhores PEDRO BRUNO ANTUNES MIGUEL e RUI PEDRO 

CORREIA DE JESUS, presente à reunião uma carta, datada de 25 de Novembro do ano 

transacto, solicitando a anulação das rendas ou a sua redução, em virtude das obras de 

reparação e conservação da Estrada Municipal nº. 581-U, terem criado um impacto 

negativo na afluência de utentes à Praia Fluvial de Segões, com  consequente fracos 

resultados financeiros na exploração do referido complexo.--------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo que as obras de beneficiação da E.M. nº. 581-U, que 

ocorreram junto à Praia Fluvial de Segões, causaram significativos prejuízos na 

exploração do equipamento concessionado, principalmente durante os meses de Junho 

e Julho, de 2005, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir ao concessionário as 

rendas destes dois meses.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar Parecer ao Gabinete 

Jurídico sobre a obrigatoriedade do pagamento do IVA, mesmo não estando expresso 
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no contrato de Cessão de Exploração, nem ter sido referenciado no acto da Hasta 

Pública.=============================================================  

 “Tesouraria” 

029 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa,  do passado dia 17, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 595.915,35 

(quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e quinze euros e trinta e cinco cêntimos), 

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

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... €  508.643,62 

                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. €    87.271,73 

                                                                               TOTAL  ........................ €  595.915,35 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

030 - 310/300/150 - REFORÇO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ÀS FREGUESIAS DE 

PERAVELHA, ALDEIA DE NACOMBA, LEOMIL E ZONA NORTE DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Instalação da Conduta Adutora das Águas do Parque Industrial ======== 

========== Oriundo do Senhor EDUARDO JOSÉ PEREIRA ROCHA, presente à 

reunião o ofício sem referência, datado de 3 do corrente mês, registado nesta Câmara 

sob o n.º 255, em 9 do mesmo mês, com o seguinte teor:------------------------------------------
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----- “Tendo em conta os contactos havidos por parte dessa Câmara Municipal no sentido 

da autorização para que a conduta referida em epígrafe atravesse a nossa propriedade 

sita no lugar da Portela de Baixo, pela presente, comunico a V.ª Ex. de que não nos 

oporemos à mesma desde que, a sua instalação, seja efectuada nos limites exteriores 

da mesma, que os marcos identificadores dos seus limites sejam repostos e que no 

Futuro, caso por nós venha ser entendido por necessário a deslocação da conduta no 

referido terreno, a mesma o seja sob inteira responsabilidade e a expensas dessa 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Uma vez que a referida conduta atravessa literalmente o referido terreno numa 

extensão da ordem do 500 metros, criando no percurso uma zona de reserva de 

servidão de mais de 5 metros em toda e sua extensão, sem que para isso esteja a ser 

exigida a essa Câmara Municipal qualquer valor a titulo de indemnização, julgamos ser 

de toda a justiça que em nosso benefício, venha a ser considerada numa revisão futura 

do Plano Director Municipal, uma faixa de terreno para além da zona “non Edificandi” 

confinante quer com a estrada Municipal da Semitela quer com a da Estrada Nacional, 

de 60 metros, tendo em vista a Instalação de Lotes Industriais do lado da Estrada 

Nacional 226, numa antevisão futura do polo numero 2 do Parque Industrial de 

Moimenta da Beira a ser Instalado como se prevê na Portela, e do lado da Estrada 

Municipal da Semitela, a instalação de lotes para moradias unifamiliares, tanto mais que 

se começou a dotar já agora, através da instalação da referida conduta, o terreno com 

as infra-estruturas necessárias. ---------------------------------------------------------------------------- 
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----- Pretendemos ainda a emissão por parte dessa Câmara Municipal de documento 

escrito vinculativo, que salvaguarde no futuro os direitos por nós agora adquiridos em 

função do compromisso dessa Câmara Municipal.” -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo que o requerente disponibilizou gratuita e 

voluntariamente o direito de passagem da referida conduta, a Câmara deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Que, sendo tecnicamente possível, a referida conduta seja instalada nos limites 

exteriores do terreno; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que os marcos identificadores dos limites sejam repostos nos lugares de origem, 

logo após a intervenção; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Assumir a conveniente deslocação da conduta se o terreno vier a ser considerado 

com potencial para outro tipo de utilização, ou se para esse local for requerida e 

aprovado outro destino; -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Admitir, no âmbito da revisão do Plano Director Municipal, ou mesmo no âmbito 

da elaboração dos Planos de Urbanização de Moimenta da Beira e Leomil, a 

possibilidade de integrar parte dos terrenos em área de expansão urbana ou espaço de 

armazenagem; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5. Que seja emitida, pelo Gabinete Jurídico, declaração onde constem as condições 

atrás referidas. ======================================================= 

“Edifícios Públicos  e Equipamentos Educativos” 

031 - 310/302/412 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE 
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LEOMIL - Contrato - Minuta - Despacho - Ratificação ======================== 

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

21 de Dezembro, último, exarada a folhas 201, ponto 206, do livro de actas n.º 123, em 

que  foi deliberado, entre outros, adjudicar a empreitada referenciada em epígrafe à 

firma FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, S.A., presente à reunião um 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 13 do corrente mês, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “1 - Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 116º., do Decreto –Lei 59/99, de 

2 de Março, conjugada com a alínea a), do nº. 1, do artigo 18º., do Decreto-Lei 197/99, 

de 8 de Junho, aprovo a minuta do contrato referente à empreitada em epígrafe. ----------- 

----- 2 – Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, que este despacho seja ratificado na primeira reunião de Câmara a 

realizar após a sua emissão”. ------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor 

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

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

032 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CONHECIMENTO ======================= 

========== No seguimento da deliberação tomada na primeira reunião deste 

Executivo, realizada em 2 de Novembro de 2005, exarada a folhas 3, ponto 004, do livro 
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de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º3, 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 as "INFORMAÇÕES PRÉVIAS", "PROCESSOS SIMPLES",  

"PROCESSOS SIMPLES COM CONDICIONANTES", "PROCESSO SIMPLES 

INDEFERIDO", "PROJECTOS DE ARQUITECTURA", "PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES" e "PROJECTOS DE ESPECIALIDADES" 

que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no 

Despacho do Senhor Presidente, datado de 03 do referido mês de Novembro, foram 

objecto de decisão: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES PRÉVIAS: ============================================= 

----- GOMERSINDA FERNANDA MARTINS SILVA CARVALHO, para construção de uma 

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Vale Velho", 

Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 16.05; ----------------------------------------------- 

----- RUI ALBERTO GOMES CARDOSO, para construção de uma moradia unifamiliar, 

que pretende levar efeito na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, a 

que se refere o Proc.º n.º 18.05. --------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ANA CRISTINA DA RESSURREIÇÃO MONTEIRO SANTOS,  para construção de 

um telhado em arrumos, com a área de 45m2, sito no lugar denominado "Cascalheira", 

na  Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 423.05;  ----------------------------------- 

----- ANTÓNIO SOARES DE MATOS, para rebocos de um armazém de arrumos, que 
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pretende levar a efeito na Rua do Campo da Bola, na localidade de Sanfins, Freguesia 

de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 441.05; ---------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO FERNANDES DA MOTA, para construção de uns arrumos agrícolas, com 

a área de 18m2, que pretende levar a efeito na Rua do Corgo, na localidade de Carapito, 

Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 443.05; ------------------------------------- 

----- CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE CARVALHO, para construção de uns 

arrumos agrícolas, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito na Avenida Aquilino 

Ribeiro, na Sede da Freguesia de Segões, a que se refere o Proc.º n.º 444.05; ------------- 

----- JOSÉ AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, para construção de um muro 

de vedação com 100 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Porto da 

Nave", Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 447.05; --------------------------------- 

----- RUI MIGUEL TEIXEIRA MONTEIRO DA COSTA, para acabamentos da sua casa de 

habitação, sita no lugar denominado "Lugar da Costa", na Sede da Freguesia de Paçô, a 

que se refere o Proc.º n.º 6.06. ---------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES COM CONDICIONANTES: =========================== 

----- JOSÉ AUGUSTO MATIAS FIDALGO, para construção de um muro de vedação, 

com 25 metros, que pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, na Sede da Freguesia de 

Paçô, devendo o requerente solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, o respectivo 

alinhamento, a que se refere o Proc.º n.º 445.05; ----------------------------------------------------- 

----- EDUARDO MANUEL FERREIRA NASCIMENTO SANTOS, para reconstrução de 

um muro de vedação, com 16 metros, que pretende levar a efeito na Rua da Escola, na 
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Sede da Freguesia de Caria, devendo o requerente solicitar à FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL, o respectivo alinhamento, a que se refere o Proc.º n.º 446.05. ----------------- 

PROCESSO SIMPLES INDEFERIDO:====================================== 

----- JOÃO DUARTE MARQUES, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área 

de 20 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Rebeilho", na Sede da 

Freguesia de Peva, dado que não cumpre os afastamentos, de acordo com o art.º 8.º, do 

PDM - Plano Director Municipal, a que se refere o Proc.º n.º 390.05; --------------------------- 

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

----- BERNARDETE DA CONCEIÇÃO SEQUEIRA DOS SANTOS, para construção de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 10, no loteamento a 

que se refere o alvará n.º 01/85, sito no lugar denominado "Hospital ou Areal", na 

localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 318.05; ----------

----- PEDRO MIGUEL PEREIRA PARENTE, para construção de uma habitação, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Eira da Quinta",  Freguesia de Peva, a que 

se refere o Proc.º n.º 319.05. ------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES: ================== 

----- AGOSTINHO DOS SANTOS RODRIGUES, para reconstrução de três edifícios 

destinados a uma habitação unifamiliar, sitos na Rua do Curral, na localidade de Arcas, 

Freguesia de Sever, condicionado à apresentação do documento de legitimidade 

devidamente rectificado, aquando da apresentação dos projectos de especialidades, a 

que se refere o Proc.º n.º 266.05; -------------------------------------------------------------------------
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----- LUIS PEREIRA CARDOSO, para a instalação de espaço para salão de cabeleireiro, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Moreirinhas", Freguesia de Paçô, mas 

na condição do requerente  respeitar as condições indicadas no parecer proveniente do 

Centro de Saúde, deste Município, a que se refere o Proc.º n.º 352.05. ----------------------- 

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

----- SIDÓNIO DE JESUS RIBEIRO, para transformação de um ovil em aviário e sua 

ampliação, sito no lugar denominado "Fraguiça", na Freguesia de Alvite, a que se refere 

o Proc.º. n.º 359.04; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

033 – 360/338/50.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de um pavilhão destinado a criação de frangos - Aviário =========== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

JOÃO ALBERTO LOPES SOBRAL, relativamente à construção de um pavilhão 

destinado a criação de frangos, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Várzea", na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, presente à reunião o 

processo, acompanhado dos elementos em falta. ---------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 4-RJ/DPOM/05, 

datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 
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favorável com condicionantes, atrás referida. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença, devendo o requerente cumprir o referido no 

último parágrafo da informação técnica. =====================================   

034 – 360/338/585.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração de uma habitação unifamiliar =================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor MANUEL 

DOS SANTOS, relativamente à alteração de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Senhora da Livração", na Sede da Freguesia de 

Sever, presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, em peças 

desenhadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 9-RJ/DPOM/05, 

datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente que, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, deve entregar todos os elementos solicitados na 

informação técnica, atrás referida, sob pena do processo ser arquivado. ============ 

035 – 360/338/158.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 
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Ampliação de uma habitação unifamiliar ================================== 

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

22 de Agosto de 2005, exarada a folhas 118, ponto 108, do livro de actas n.º 122, em 

que foi deliberado  informar o Senhor JOSÉ MANUEL FERREIRA SALVADOR, para 

proceder às alterações ao projecto de arquitectura de forma a poder cumprir a legislação 

relativa ao Regulamento de Segurança Contra Incêndios, relativamente à ampliação de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Estrada da Barragem, 

Freguesia de Vilar, presente à reunião o processo, acompanhado das plantas 

desenhadas, conforme o solicitado. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 6-RJ/DPOM/05, 

datada de 03 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável. No entanto, o requerente ainda não procedeu à entrega do documento de 

legitimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente entregar o documento de legitimidade, aquando da 

entrega dos projectos de especialidades. ====================================   

036 – 360/338/246.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração do interior de um edifício destinado a arrumações para estabelecimento 

de bebidas e depósito de pão - Projectos de especialidades ================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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23 de Novembro de 2005, exarada a folhas 111, ponto 122, do livro de actas n.º 123, em 

que foi deliberado solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL para verificar, no local, quais 

as alterações introduzidas, tendo em conta o parecer do Delegado de Saúde, 

relativamente à alteração do interior de um edifício destinado a arrumações para 

estabelecimento de  bebidas e depósito de pão, que o Senhor ADRIANO FERREIRA 

DOS SANTOS RAFAEL, pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, na Vila de Leomil, 

presente de novo à reunião o processo, acompanhado da informação da 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL n.º 17/FISC/06, datada de 09 do corrente mês, que nesta 

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

pelos motivos alí descritos, informa que o estabelecimento não reúne condições para 

poder ser licenciado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara estará disponível para aceitar, 

excepcionalmente, por razões de carácter funcional, a ligação do espaço de venda e o 

depósito de pão, esta deliberou, por unanimidade, informar o requerente que deverá dar 

cumprimento integral a todos os outros requisitos referidos no Parecer do Delegado de 

Saúde, sob pena do processo não ser licenciado, aliás como o requerente se 

comprometeu na sua comunicação que deu  entrada nestes Serviços, em 28 de Agosto 

de 2005. ============================================================ 

037 – 360/338/352.04 – OBRAS PARTICULARES – Reconstrução e ampliação de um 

edifício destinado a habitação colectiva e comércio ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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04 do corrente mês, exarada a folhas 16, ponto 013, deste livro de actas, em que foi 

deliberado notificar, o Senhor MANUEL LUCENA, para que, no prazo de trinta dias, 

apresente os elementos em falta, relativamente à reconstrução e ampliação de um 

edifício destinado a habitação colectiva e comércio, que pretende levar a efeito na 

Avenida 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião um 

requerimento do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------- 

-----" (...) na qualidade de proprietário do prédio urbano e requerente do processo de 

licenciamento 352/04 da obra de reconstrução e ampliação "Edifício Lucena", localizada 

na Av. 25 de Abril, freguesia e Concelho de Moimenta da Beira, em resposta à 

deliberação de reunião de câmara de 2006/01/04, vem dizer a V. Ex.ª o seguinte: ---------

----- Os Limites de propriedade referidos são os constantes nas peças desenhadas que 

se encontram juntas ao processo a  área colectiva da parcela é de 868,50m2, conforme 

certidão matricial junta. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informo também Vossa Ex.ª que irá proceder-se em obra à demolição, ao nível do 

piso -2 (subcave), da estrutura edificada que actualmente não garante os limites de 

afastamento a tardoz, conforme informação n.º 273-SV/DPOM/05 de 2005/12/14. --------- 

----- A demolição preconizará um espaço em logradouro (a tardoz), do qual, constará a 

garantia de limites de confrontação referenciados na estrutura edificada, após 

demolição, de aproximadamente seis metros (6m)". -------------------------------------------------    

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

arquitectura, devendo o requerente, tal como se comprometeu no requerimento datado 
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de 12 do corrente mês, proceder à demolição proposta, bem como diligenciar a entrega 

dos seguintes elementos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Planta que retrate a implantação do edifício após a demolição, cumprindo o 

afastamento de tardoz de 6 (seis) metros; -------------------------------------------------------------- 

----- 2. Certidão do Registo Predial com a área actual do lote, a ser apresentada até ao 

acto do levantamento da licença. ========================================== 

038 – 360/338/357.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

RUI MANUEL RAMOS MARTINHO, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar de São Pedro, na Sede da Freguesia de 

Paçô, presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos em falta. --------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 10-RJ/DPOM/05, 

datada de 04 do corrente mês em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável. No entanto, alerta-se para o não cumprimento referido nas alíneas a) e b), da 

referida informação técnica. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente entregar os elementos solicitados nas alíneas a) e b) 

da informação técnica, atrás referida, até ao levantamento da licença. ============== 
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039 – 360/338/211.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta, presentes à 

reunião os projectos de especialidades relativos à construção de uma habitação 

unifamiliar que, o Senhor DANIEL CARDOSO ALEXANDRE, pretende levar a efeito no 

lugar denominado "Vale do Coelho", na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva. ------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 16-RJ/DPOM/05, 

datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

favorável, devendo o requerente entregar o documento de legitimidade devidamente 

rectificado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara  deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença, devendo o requerente entregar o 

documento de legitimidade, devidamente rectificado, sob pena de, em tempo, não ser 

emitida a licença de utilização.  =========================================== 

040 – 360/338/206.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Ampliação de uma habitação =========================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 
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LUIS FERNANDES AFONSO, relativamente à ampliação de uma habitação, sita no 

lugar denominado "Cepo", na Freguesia de Peva, presente à reunião o processo, 

acompanhado dos elementos em falta. ------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 3-RJ/DPOM/05, 

datada de 02 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença. =================================   

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

respeito a um familiar do Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, este ausentou-se da 

reunião. ============================================================= 

041 – 360/342/000 – OBRAS PARTICULARES - Licença de utilização de Bar com 

espectáculos de natureza artística - Falta de documento do art.º 14.º, do Decreto-

Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro ===================================== 

========== Oriundo da Técnica Administrativa e Financeira de 1.ª Classe, MARIA DE 

LOURDES DE MOURA LOUREIRO, da Secção de Apoio Administrativo da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião a informação 

n.º 2-ML/06, datada de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante,  relativamente à falta do Certificado de 
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Inspecção a que se refere a alínea a), do n.º 5, do art.º 10.º, do Decreto-Lei n.º 

309/2002, de 16 de Dezembro, a fim de serem emitidas as licenças de utilização em 

estabelecimentos onde funcione recintos de diversão e recintos destinados a 

espectáculos de natureza não artística.  ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que o relatório da vistoria confirma a conformidade da obra com 

o projecto da mesma, e apesar de, ainda, não estar definida a Entidade Acreditada no 

âmbito do Sistema Português de Qualidade para o requerente apresentar o certificado 

de inspecção, a fim de ser emitido o alvará de licença de utilização, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, emitir a licença de utilização, devendo o requerente apresentar o 

referido documento em falta, logo que haja a Entidade Acreditada para dar cumprimento 

à alínea a), do n.º 5, do art.º 10.º, do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro. === 

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

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

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

042 – 360/343/000 – OBRAS PARTICULARES - Comissões de Vistorias ========== 

========== Oriundo do Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, presente à 

reunião uma proposta para a constituição de vistorias, do seguinte teor: ---------------------- 

----- "Tendo em consideração a nova composição das respectivas comissões por razões 

de afectação funcional e operacionalidade, Proponho que as Comissões de Vistorias 

para as Licenças de Habitação, Indústria, Instalações de Armazenamento e Postos de 

abastecimento de Combustíveis e outras, de Instalação e Funcionamento dos Recintos 
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de Espectáculos e de Divertimentos públicos, Restauração e Bebidas, Habitações 

Degradadas e Loteamentos sejam compostas pelos seguintes Técnicos da Câmara 

Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 1 - Comissão de Vistoria para licenças de Habitação, Indústria, Instalações de 

Armazenamento e Postos de Abastecimento de Combustíveis e outras ----------------------- 

----- Efectivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Arquitecta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA; -------------------------------------- 

----- Engenheiro RUI JORGE MARANTE DIAS GOMES CORREIA; ----------------------------

----- Fiscal Municipal Coordenador LUIS FERNANDO BATISTA PINTO DOS SANTOS. -- 

----- Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Arquitecta OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS; ------------------------------------------ 

----- Doutor LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA. --------------------------------------------------------- 

---------- 2 - Comissão de Vistoria para licenças de Instalação e o Funcionamento dos 

Recintos de Espectáculos e de Divertimentos Públicos --------------------------------------------- 

----- Efectivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Arquitecta OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS; ------------------------------------------

----- Fiscal Municipal Coordenador LUÍS FERNANDO BATISTA PINTO DOS SANTOS. -- 

----- Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Doutor LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA. --------------------------------------------------------- 

----- Arquitecta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA; -------------------------------------- 

---------- 3 - Comissão de Vistoria para licenças para Restauração e Bebidas ---------------- 
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----- Efectivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Arquitecta OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS; ------------------------------------------ 

----- Engenheiro RUI JORGE MARANTE DIAS GOMES CORREIA; ----------------------------

----- Fiscal Municipal Coordenador LUÍS FERNANDO BATISTA PINTO DOS SANTOS. -- 

----- Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Doutor LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA; --------------------------------------------------------- 

----- Arquitecta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA -------------------------------------- 

---------- 4 - Comissão de Vistoria para Habitações Degradadas ---------------------------------- 

----- Efectivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Arquitecta OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS; ------------------------------------------ 

----- Engenheiro JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES. ---------------------------------------- 

----- Arquitecta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA -------------------------------------- 

----- Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Doutor LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA; --------------------------------------------------------- 

----- Engenheiro RUI JORGE MARANTE DIAS GOMES CORREIA. ---------------------------- 

---------- 5 - Comissão de Vistoria para os Loteamentos --------------------------------------------- 

----- Efectivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Engenheiro JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES. ---------------------------------------- 

----- Engenheiro RUI JORGE MARANTE DIAS GOMES CORREIA. ---------------------------- 

----- Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Engenheiro EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA; -------------------------------------- 
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----- Engenheiro JOÃO PINTO CARDOSO. ----------------------------------------------------------- 

----- As Vistoria para licenças de Habitação, Indústria, Instalações de Armazenamento e 

Postos de Abastecimento de Combustíveis e outras, devem ser realizadas às quartas-

feiras, a partir das 09H30. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- As Vistorias para licenças de Restauração e Bebidas, de Instalação e o 

Funcionamento dos Recintos de Espectáculos e de Divertimentos Públicos, devem ser 

realizadas às segundas-feiras, a partir das 09H30. -------------------------------------------------- 

----- As Vistorias para Habitação Degradadas e de Loteamentos são realizadas de 

acordo com a marcação efectuada pelos técnicos, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 

após o pedido. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade,  aprovar a proposta do Senhor 

Presidente, atrás transcrita. ==============================================  

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

043 – 710/714/400 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL – Pedido de 

isenção de pagamento de Passe Escolar ================================== 

========== Oriundo da Escola Secundária/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo, e no 

seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 21 de Dezembro, 

último, exarada a folhas 220 e 221, ponto 228, do livro de actas nº. 123, presente à 

reunião um ofício, datado de 4 do corrente mês, dando conta que o Aluno, TIAGO JOSÉ 

GOMES FERNANDES, usufrui de subsídio escolar no escalão A, beneficiando de 
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alimentação gratuita, subsídio para  livros e material escolar.-------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o aluno do pagamento 

do passe escolar.====================================================== 

044 – 720/715/000 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL – SERVIÇOS DE 

SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAMAR ============================= 

========== Oriundo da Câmara Municipal de Armamar, presente à reunião, para 

conhecimento, uma Moção pela construção do novo Hospital de Lamego, aprovada por 

todos os membros da Assembleia Municipal de Armamar, em 30 de Dezembro de 2005.- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solidarizar-se com a posição 

assumida pela Câmara Municipal de Armamar.================================ 

045 – 710/714/000  –  CULTURA E ACÇÃO SOCIAL – Reordenamento da rede 

Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico ==================================== 

========== Oriundo da Direcção Regional de Educação do Norte, presente à reunião, 

para conhecimento, um ofício com o n.º 421, datado de 3 do corrente mês, que nesta 

acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, sobre o 

Reordenamento da Rede Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico.---------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da determinação da suspensão do 

funcionamento de 11 (onze) estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo, pelo Ministério da 

Educação, no âmbito do reordenamento da rede escolar do 1.º Ciclo.-------------------------- 

----- Ainda que se possa reconhecer o benefício social e pedagógico da aplicação desta 

medida, em particular no que respeita a situações de baixa frequência, e  que se admita 
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também a ponderação de critérios objectivos para aferir e enquadrar as situações 

referenciadas como tipologia 1 e 2, a avaliação deveria considerar outros factores de 

carácter subjectivo, aplicados e estudados a cada um dos casos. Assim, e dado que se 

desconhece quais as condições que vão ser criadas nas referidas Escolas de 

Acolhimento, que terão que oferecer obrigatoriamente melhores condições, para 

compensar a deslocação destes jovens das suas terras e do seio das respectivas 

famílias, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à DREN uma plena clarificação 

desta matéria, incluindo o seu grau de responsabilidade a assumir, nomeadamente na 

reformulação da rede de transportes, na criação de cantinas, na construção e adaptação 

de salas de aulas, espaços polivalentes e outras condições que implicam significativos 

encargos, mas que consideramos imprescindíveis para oferecer outras condições de 

aprendizagem e com mais sucesso educativo. Ainda, assim, deve esta Câmara, sob a 

coordenação do seu Vereador do Pelouro da Educação, JORGE DE JESUS COSTA, 

devidamente coadjuvado pelos Serviços Técnicos, diligenciar o estudo de cada uma das 

situações identificadas, com vista à apresentação à DREN de soluções devidamente 

fundamentadas, incluindo o respectivo envolvimento financeiro. --------------------------------- 

----- Declaração de voto que justifica a posição tomada pelos Senhores Vereadores do 

Partido Socialista:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “No que diz respeito à Escola Integradora que vai acolher a Escola de Ariz, Segões, 

Soutosa e S. Martinho, somos da opinião que a Escola Integradora deveria ser em 

Soutosa e não em S. Martinho, pelas seguintes razões:--------------------------------------------- 
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----- Consideramos que tem melhores acessibilidades por estar inserida num espaço 

onde existe um Polidesportivo, uma Associação Cultural e a Fundação Aquilino Ribeiro, 

para além da Praceta que se encontra à frente da Escola. Para além disso, em S. 

Martinho não há crianças, considerando-a uma Escola isolada e situada num lugar que 

consideramos perigoso, isto é, junto à Estrada Municipal, o que pode vir a causar alguns 

problemas de segurança para as crianças. Por outro lado, neste momento, uma das 

salas está a funcionar como Jardim de Infância”.------------------------------------------------------ 

----- Declaração de voto que justifica a posição tomada pelos Senhores Vereadores do 

Partido Social Democrático:--------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Quanto ao conteúdo da declaração dos Vereadores do Partido Socialista, 

relativamente à Escola de Acolhimento de S. Martinho, a servir a área das freguesias de 

Peva, Segões e Ariz, os Vereadores do Partido Social Democrático também não 

discordam da sua localização em Soutosa, desde que as respectivas populações a 

servir aprovem previamente a sua localização.-------------------------------------------------------- 

----- A ser assim, e dadas as reais condições existentes naquela localidade, somos de 

opinião que deveria ser construída uma Escola de raiz, que garanta todos os requisitos 

técnicos e pedagógicos que possam promover boas condições de aprendizagem e 

sucesso educativo. Lembramos, ainda, que o tratamento desta situação constituirá 

jurisprudência politica para a resolução de todas as outras situações similares que 

possam decorrer no Município”.=========================================== 

046 – 710/714/300  – CULTURA E ACÇÃO SOCIAL – Ensino Pré e Primário - 
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Reordenamento da Rede Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico =============== 

========== Oriundo da Câmara Municipal de Sernancelhe, presente à reunião, para 

conhecimento, um ofício enviado à Direcção Regional de Educação do Norte, que nesta 

acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, sobre o 

plano proposto para o Reordenamento da Rede Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

daquele Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 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 

13H40. ============================================================= 

 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 
 


