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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SETE DE SETEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E SEIS =========================================== 

ACTA Nº. 21/06  

========== Aos vinte e sete dias do mês de Setembro 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, JORGE 

DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES 

PINTO ZACARIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os restantes na 

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

deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 02 de Novembro de 2005, 

exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de actas nº. 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 10H00. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 
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da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR as faltas dos Vereadores, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, por se 

encontrar de férias, e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, por razões da sua vida 

profissional. ========================================================== 

01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

119 – 020/015/007 – FUNDAÇÃO AQUILINO RIBEIRO – Proposta de Protocolo ====                                                                                  

========== Proveniente da Fundação referenciada em epígrafe, presente à reunião 

um ofício, datado de 12 do corrente mês, informando que os respectivos Conselhos de 

Administração e Técnico Consultivo, em sua reunião realizada no passado dia 9, deste 

mês, aprovaram uma proposta de Protocolo a celebrar entre esta Câmara Municipal e 

aquela Fundação, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, nas áreas da cultura e da arte, com especial ênfase na figura e 

obra do Escritor Aquilino Ribeiro. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de 

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

120 – 120/140/000 – GAT  - GABINETE  DE APOIO TÉCNICO VALE DO DOURO SUL 

– Nomeação de Instrutor de Processo Disciplinar ao Técnico Superior Assessor 

Principal JOÃO PINTO CARDOSO ======================================= 

========== Proveniente do Director do Gabinete Técnico Vale do Douro Sul, presente 
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à reunião o ofício nº. 574, datado de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que, pelas 

razões ali descritas, não é possível aceitar a nomeação como instrutor do referido 

processo disciplinar. ------------------------------------------------------------------------------------------    

DELIBERAÇÃO: Face à indisponibilidade do instrutor inicialmente designado pela 

Câmara, e considerando a necessidade de dar início ao processo disciplinar, a mesma 

deliberou, por unanimidade, solicitar à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento 

da Região Norte que se digne designar, no âmbito do seu quadro técnico, um instrutor 

para o referido processo disciplinar, devendo, igualmente, em alternativa, ser feito 

idêntico pedido aos Municípios de Armamar, Lamego, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova 

de Paiva. ============================================================ 

 “ Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

121 - 150/158/000 – 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 

de actas nº. 123, em que foram aprovadas as delegações e sub-delegações de 

competências fixadas pelo Despacho da Presidência, datado de 03 de Novembro de 

2005, e em cumprimento ao disposto do nº. 3, do artº. 65º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da lei nº. 5-A/2000, de 11 de Janeiro, a seguir se identificam os 

processos relativos à concessão de licença para afixação de publicidade, que foram 
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objecto de decisão de deferimento: -----------------------------------------------------------------------

---- Firma FORMOSCAR-Reparação Auto e Peças, Lda. – Parque Industrial, Lote 23, 

nesta Vila, para colocação de duas lonas com dizeres e uma tabuleta, em frente às suas 

instalações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- AMÉRICO AFONSO MORGADO SILVA ALMEIDA – Arcozelo da Torre, colocação 

de um toldo, em frente ao seu estabelecimento. ----------------------------------------------------- 

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

122 - 160/173/000-160/186/000-160/187/000-160/195/000 – AUMENTO DE 

TARIFÁRIOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ÁGUAS RESIDUAIS, 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  =============== 

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, presente à reunião uma proposta com o nº. 9/2006, datada 

de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, propõe o aumento de tarifários 

relativos ao fornecimento de Água, Águas Residuais, Resíduos Sólidos Urbanos e 

Prestação de Serviços, bem como sejam iniciadas negociações/contactos com as Juntas 

de Freguesia de Leomil, Arcozelos, Nagosa e Peravelha, para que a gestão dos 

referidos serviços passe a ser efectuada pela Câmara Municipal. -------------------------------

----- A referida proposta bem acompanhada de um estudo de análise aos custos e 

receitas referentes aos serviços de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, que 

nesta acta se considera  integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. ------ 
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DELIBERAÇÃO: Considerando a complexidade da matéria em avaliação, que se 

pretende reajustar no Regulamento do Tarifário, no âmbito da nova disciplina fixada na 

lei das finanças locais, bem como a necessidade de ser elaborado um estudo mais 

pormenorizado dos custos directa e indirectamente suportados pelo Município com a 

prestação desses serviços, a Câmara deliberou, por unanimidade, que uma Comissão 

constituída pelos Vereadores ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS e JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, e pelo membro do Gabinete de Apoio à Presidência, 

PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO, apresente uma proposta objectiva de 

ajustamento dos referidos preços e respectivo enquadramento legal. =============== 

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

========== Quando eram 12H45, o Senhor Presidente da Câmara interrompeu a 

reunião para almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse 

pelas 14H30. ======================================================== 

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

========== Quando eram 14H30, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi reaberta a 

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

02.02 DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

123 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, RECREIO E SOLIDARIEDADE 

SOCIAL DE VILA DA RUA – Pedido de subsídio ============================ 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 
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ofício n.º 06/2006, datado de 29 de Agosto, último, informando que a implementação do 

apoio domiciliário implicou a aquisição de uma nova carrinha adaptada a esta valência, 

e que a cozinha, que até aí funcionava na cantina da escola, passou a funcionar no 

Centro Social, pelo que há necessidade de dotar a nova cozinha com diverso 

equipamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste sentido, solicita a atribuição de um subsídio no valor de 12.500,00 (doze mil e 

quinhentos euros), dos quais € 5.000,00 (cinco mil euros) se destinam a comparticipar a 

aquisição da carrinha e 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) para a cozinha e 

lavandaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 04/080701, onde em 11 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

28.058,87 (vinte e oito mil, cinquenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos), estando o 

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

projecto nº 20/2004, no montante de € 4.158,87 (quatro mil, cento e cinquenta e oito 

euros e oitenta e sete cêntimos)”. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi informado pela SECÇÃO DE CONTABILIDADE que, em 2003 e 2004, 

foram atribuídos à referida Associação dois subsídios, um no valor de € 1.050,00 (mil e 

cinquenta euros) para programa de férias e outro de € 15.000,00 (quinze mil euros), 



 FlFlFlFl.150 
______________ 

 
                                                           06.09.27 

 
Liv º .  126L iv º .  126L iv º .  126L iv º .  126     

                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 

                                                                   

 

destinado a obras do Centro Social.--------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se justifica a proposta de aquisição de uma nova 

carrinha, até porque esta Instituição presta serviço de transporte, no âmbito da parceria 

com a Câmara Municipal, no que se refere ao prolongamento escolar e às actividades 

de enriquecimento curricular, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à 

Associação de Cultura, Recreio e Solidariedade Social de Vila da Rua um subsídio no 

montante de € 4.000,00 (quatro mil euros), destinada a comparticipar a referida carrinha.  

----- No que se refere ao equipamento de cozinha e tendo em consideração que já foi 

anteriormente concedido um subsídio para esse efeito, conforme o deliberado em 

reunião camarária realizada em 23 de Fevereiro de 2004, no montante de € 15.000,00 

(quinze mil euros), mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar à referida 

Associação os devidos esclarecimentos, devendo o assunto voltar em próxima reunião 

para decisão. ========================================================= 

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

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

directamente respeito ao Vereador JORGE DE JESUS COSTA, o mesmo ausentou-se 

da reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea a), do n.º1, do 

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

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

124 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOBOS UIVAM 

– Entrega do Relatório de Contas de 2005 e Plano de Actividades de 2006 - Pedido 
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de subsídio ========================================================= 

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

07 de Junho, último, exarada a folhas 152, ponto 141, do livro de actas nº. 125, em que 

foi deliberado solicitar à Associação de Desenvolvimento Rural os Lobos Uivam o 

Relatório de Contas do ano de 2005, e o Plano de Actividades para o ano de 2006, 

tendo em vista a atribuição de um subsídio para deslocações e promoção de outras 

actividades do grupo folclórico, presente à reunião o ofício com a referência G/59/2006, 

da referida Associação a enviar os respectivos documentos, ------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 04/040701, onde, em 22 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de €3.704,87 (três mil setecentos e quatro euros e oitenta e sete cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.2, código 

0101 e n.º 38/2004, com a dotação de €1.865,81 (mil oitocentos e sessenta e cinco 

euros e oitenta e um cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara concedeu anteriormente um subsídio no 

montante de € 6.684,19 (seis mil, seiscentos e oitenta e quatro euros e dezanove 

cêntimos), destinado à aquisição de instrumentos e à renovação de trajes, a mesma 

deliberou, por unanimidade, reforçar esta ajuda atribuindo à Associação de 

Desenvolvimento Rural “Os Lobos Uivam” um novo subsídio no montante de 1.000,00 

(mil euros), para as despesas com as deslocações. ============================ 
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REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 

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

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

125 – 210/207/000 – CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE ARCAS – Pedido de 

subsídio para construção da Sede ======================================= 

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

ofício sem número, datado de 13 do corrente mês, informando que a construção da sua 

Sede já vai na segunda placa, pelo que solicita a atribuição de um subsídio no valor de € 

10.000,00 (dez mil euros), para continuação das referidas obras. ------------------------------- 

----- 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 04/080701, onde em 18 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

28.058,87 (vinte e oito mil, cinquenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos), estando o 

mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.1., código 0104 e 

projecto nº 37/2004, no montante de € 10.000,00 (dez mil euros)”. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro Recreativo e 

Cultural de Arcas o montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), para os fins propostos, 

devendo este apoio ser concretizado em protocolo de cooperação técnica e financeira. = 

126 – 210/997/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -  
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PROPOSTA DE LEI DAS FINANÇAS LOCAIS =============================== 

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

ofício-circular com a referência 132/2006-PB, datado de 15 do corrente mês, informando 

que está a equacionar um conjunto de medidas destinadas ao esclarecimento dos 

eleitos locais e da população em geral, pelo que solicita que este órgão executivo 

promova uma análise circunstanciada das inadmissíveis soluções preconizadas na 

referida proposta de lei. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após profunda e demorada análise da referida proposta, a Câmara 

deliberou, por maioria, com os votos a favor da bancada do Partido Social Democrata e 

os votos contra da bancada do Partido Socialista, cujos fundamentos constam dos 

documentos a seguir transcritos, repudiar a proposta de Lei de Finanças Locais, 

solidarizando-se com as posições assumidas pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------MOÇÃO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA--------------------------- 

----- “O poder local democrático constitui uma das maiores conquistas do 25 de Abril e 

em muitas regiões do país os Municípios representam a principal força impulsionadora 

do desenvolvimento local, sendo também os principais responsáveis pelo salto 

qualitativo de Portugal nos últimos 30 anos.------------------------------------------------------------ 

----- Há números que falam por si e que devem ser conhecidos por todos nós que temos 

a honra de pertencer a órgãos autárquicos e por termos sido eleitos em sufrágio directo 

e universal para representar directamente as populações na defesa intransigente dos 
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seus interesses. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Os Municípios portugueses, com 11,7% da receita total da Administração Pública e 

2,9% da população activa trabalhadora, proporcionam 41,5% da totalidade do 

investimento. Por outro lado, 63% do investimento tem carácter social e traduz-se na 

concretização de 19.000 infra estruturas de cariz social.------------------------------------------- 

----- A dívida dos Municípios corresponde a 5,1% do total da dívida da Administração 

Pública. Todavia, só a dívida de duas empresas públicas – o Metro e a Refer – é 

superior à dívida total dos 308 Municípios.-------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que o princípio da autonomia do poder local está constitucionalmente 

consagrado e deveria ser um objectivo a ser prosseguido pelo Estado Português.---------- 

----- Considerando que a proposta de Lei das Finanças Locais apresentada pelo 

Governo constitui uma clara regressão no princípio da autonomia do poder local e afecta 

consideravelmente e de forma irreversível a esmagadora maioria dos Municípios 

Portugueses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Porquanto: -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 1. Estabelece sanção de redução no montante das transferências orçamentais 

quando haja violação dos limites de endividamento;-------------------------------------------------- 

----- 2. Prevê a criação de um auditor externo.--------------------------------------------------------- 

----- Os Municípios são as entidades públicas mais fiscalizadas em Portugal, sendo 

sujeitas às inspecções regulares da Inspecção-Geral da Administração do Território, da 

Inspecção-Geral de Finanças, bem como às auditorias do Tribunal de contas. Muitos dos 
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seus actos são também sujeitos ao visto prévio do Tribunal de Contas, bem como à sua 

fiscalização concomitante e sucessiva. Para além deste controlo externo, existe ainda o 

controlo ditado pela proximidade, que torna visível o que a outros níveis não se 

descortina; aquele que é levado a cabo pelas oposições, que nunca é demais vincá-lo, 

participam na própria gestão municipal (no órgão executivo municipal); e a fiscalização 

que é levada a efeito pela Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------

----- Acrescem ainda os mecanismos de controlo interno criados pela própria autarquia, 

quer no âmbito do POCAL, quer excedendo este, e as responsabilidades assumidas 

pelos próprios funcionários municipais.-------------------------------------------------------------------  

----- 3. Fixa limites das despesas com o pessoal. A existência e gestão dos quadros de 

pessoal nas autarquias locais compete aos órgãos destas e não ao Governo.---------------- 

----- 4. Sujeita-se a um controlo casuístico de três Ministros uma decisão de obtenção de 

empréstimos que é e deve ser somente do Município. Deverá, por isso, a própria Lei 

estabelecer os critérios aplicáveis a tal situação, especificando-nos, de forma a retirar 

qualquer subjectividade na sua aplicação, eliminando-se a discricionariedade que 

poderá configurar uma intervenção ministerial. Caso contrário, estaremos perante um 

tipo de tutela que excede o mero controlo da legalidade.-------------------------------------------- 

----- 5. Isenção de IRS: o financiamento e execução de políticas nacionais devem ser 

suportadas a nível nacional e não a nível local. Por isso, e sempre que sejam decretadas 

isenções, a compensação aos municípios deve ser automática.---------------------------------- 

----- 6. Passam a contar para os critérios de endividamento os proveitos deferidos ou 
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seja, os fundos comunitários que os Municípios vão receber do QREN. Trata-se de uma 

situação perfeitamente absurda.---------------------------------------------------------------------------

----- 7. A partir de 2009, todos os grandes Municípios aumentam as suas receitas e todos 

os pequenos Municípios perdem. Estes critérios levarão a que, a partir de 2009, e a 

título de mero exemplo, dos 108 Municípios com menos de 10.000 habitantes, 100 

percam receitas, ou que dos 204 Municípios com menos de 25.000 habitantes, 170 

diminuam também as suas receitas, ou ainda que em 204 dos 248 Municípios com 

menos de 50.000 habitantes se verifique a mesma situação enquanto que nos 

Municípios com mais de 100.000 habitantes (24 Municípios), 15 aumentam as suas 

receitas. As distorções geradas são extremamente gravosas, havendo Autarquias que 

perdem mais de 70% dos fundos que actualmente são transferidos e outras que vêm as 

suas receitas crescerem também mais 80%.-----------------------------------------------------------

----- A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, reunida no dia 27 de Setembro de 2006, 

delibera repudiar a proposta de Lei de Finanças Locais, solidarizando-se com as 

posições assumidas pela Direcção da Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------APRECIAÇÃO DO PARTIDO SOCIALISTA------------------------------ 

----- “Uma Proposta de Lei com as implicações daquela que agora apreciamos, é 

necessariamente susceptível das mais diversas interpretações, cuja legitimidade não 

nos compete aqui questionar, até por considerarmos que mesmo as mais antagónicas 

têm subjacente o princípio da boa-fé.--------------------------------------------------------------------- 
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------ A paixão que, enquanto autarcas, colocamos nesta discussão, não nos deve, no 

entanto, cercear a capacidade de analisar racionalmente o que está em causa.------------- 

------ Não nos afastamos, um minuto que seja, da convicção de serem as autarquias 

locais, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, grandes obreiras de Portugal livre, 

democrático e desenvolvido, que hoje temos. Reconhecemos e valorizamos o papel 

cimeiro que as Autarquias Locais têm desempenhado na construção do País. Não 

conseguimos sequer imaginar que País seria este sem tão grande contributo de 

proximidade: desde a construção das mais diversas infra-estruturas, passando pela 

educação, pela acção social e pelo próprio desenvolvimento económico das diversas 

regiões do Pais.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Também não alinhamos em campanhas de intoxicação da opinião pública, venham 

elas de onde vierem, distorcendo a essência da vida autárquica e menosprezando o 

esforço e a dedicação de tantos milhares de autarcas portugueses, durante trinta anos 

de poder autárquico em Portugal. Não admitimos sequer, que se tome o todo pela parte 

e se aproveitem algumas actuações e comportamentos menos felizes, ou até infelizes, 

de alguns autarcas, para lançar nuvens de suspeição sobre todos os autarcas, e todas 

as autarquias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entendemos que, ao contrário do que se tem propalado, a Proposta de Lei em 

discussão, assenta em princípios que podem contribuir para reforçar o poder autárquico 

em Portugal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Desde logo criando melhores condições de inserção das finanças das Autarquias 
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no todo nacional. Não é admissível que não exista solidariedade entre a Administração 

Central do Estado e a Administração Local.------------------------------------------------------------- 

----- É para nós evidente que as Autarquias Locais devem beneficiar dos ciclos de 

crescimento económico do País, mas não podem deixar de ver reflectidas nas suas 

próprias receitas o abrandamento económico e até a eventual recessão. A solidariedade 

nacional não pode fazer-se apenas num sentido, seja ele qual for.------------------------------- 

----- Entendemos, aliás, ser largamente preferível para as Autarquias estarem sujeitas a 

uma Lei Orçamental que seja cumprida, do que terem eternamente a expectativa de 

receitas que, pelas mais diversas razões, poucos governos tiveram condições para 

cumprir.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Durante muitos anos as Autarquias reclamaram o aumento dos seus poderes 

tributários, nomeadamente uma maior autonomia e confiando na sua maior eficácia, 

relativamente à Administração Central. Esta Proposta de Lei confere aos Municípios um 

reforço dos seus poderes tributários, nomeadamente por via das GAM e Associações de 

Municípios.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Além do mais, abre-se a possibilidade, de duvidosa aplicabilidade, segundo a nossa 

opinião, de cada Município gerir uma parte da sua receita de IRS, podendo optar por 

arrecadar toda a receita, ou prescindir de uma parte dela em favor dos munícipes, 

criando assim alguma competitividades fiscal entre os Municípios.------------------------------- 

----- 3. O princípio da equidade intergeracional que esta Proposta de Lei prevê, com 

todas as implicações que lhe estão inerentes, é, do nosso ponto de vista, fundamental 
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quer para eu se possa manter intacta a esperança das gerações vindouras, quer para 

cercear algumas tentativas por parte de alguns autarcas, de usufruírem apenas de 

benefícios de governação, sem cuidarem de saber das respectivas responsabilidades. 

Com essa actuação podemos comprometer, de forma extremamente gravosa o futuro de 

cada Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ninguém tem o direito de amputar, irresponsavelmente os direitos das gerações de 

autarcas que se nos seguirão.------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4. A imposição de um limite razoável ao endividamento é inevitável. Ninguém pode 

viver, e as Autarquias também não, fora dos parâmetros razoáveis de endividamento. 

Não são os números, em abstracto que contam: são as consequências nefastas e, em 

determinado grau desastrosas, do sobre-endividamento das Autarquias.---------------------- 

----- Não é verdade que não se defendam as populações não permitindo um 

endividamento à medida e na conveniência de cada autarquia, ou até de cada autarca. 

Pelo contrário: a defesa das populações que servimos faz-se impedindo volumes de 

endividamento que constituem verdadeiros e completos obstáculos ao desenvolvimento. 

Não assumir esta verdade é pretender negar a realidade.------------------------------------------

----- Até em termos da verdade da governação e do reforço da Democracia é 

fundamental que os limites de endividamento sejam claros e razoáveis. Além do mais, 

também aqui é imprescindível a existência de solidariedade entre a Administração 

Central e a Administração Local.--------------------------------------------------------------------------- 

----- O que não podemos é permitir que o Estado se endivide como muito bem entender 
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e imponha restrições às Autarquias. As restrições têm que ser iguais para todos, e os 

limites têm que ser cumpridos por todos. Pelo que parece, é este o entendimento 

subjacente à actual Proposta de Lei. É também evidente que a existirem limites de 

endividamento, terão que ser aplicadas sanções a quem os não cumprir, sob pena de 

completa nulidade da Lei.------------------------------------------------------------------------------------

----- E isto não constitui qualquer retrocesso na autonomia do poder local, pelo contrário 

constitui um reforço imprescindível, quer à autonomia quer à respectiva credibilidade, 

condição fundamental para manter a primeira.--------------------------------------------------------- 

----- É verdade que os limites de endividamento constantes da proposta poderão, e 

deverão ser repensados, alargando-os e eventualmente de forma ligeira. Pela 

experiência que temos, parece-nos que apesar dos limites propostos estarem muito 

mais de acordo com os “reais limites”, a partir dos quais a dívida se torna perniciosa, do 

que os constantes da Lei em vigor, um ligeiro aumento poderá ser suportado.--------------- 

----- Do mesmo modo entendemos que deverá haver um período de adaptação à Lei 

proposta, por forma a permitir alguns ajustamentos por parte das Autarquias às novas 

regras. Evitar-se-ia desta forma aquilo a que vulgarmente se chama “mudar as regras a 

meio do jogo”, o que nos parece de todo aconselhável.---------------------------------------------

----- 5. O princípio da neutralidade financeira para o ano de 2007 parece-nos uma boa 

medida, apesar de ser sempre desejável algum crescimento global das receitas das 

Autarquias. Mas quando se sabe que a proposta do Orçamento de Estado irá prever 

cortes nas receitas dos diversos Ministérios, da ordem de 5%, não poderemos exigir 
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muito mais, até por respeito ao já invocado princípio da solidariedade entre a 

Administração Central e a Administração Local.-------------------------------------------------------

----- 6. A obrigação imposta pela Proposta de Lei em apreço da prática de preços de 

bens e serviços, que no seu conjunto não possam ser inferiores ao respectivo custo, 

parece-nos uma boa medida, obrigando a maiores cuidados na gestão dos diversos 

serviços, sob pena de ter que se reflectir alguma, os muita, ineficácia, nos preços a 

pagar pelos Munícipes, os quais facilmente poderão avaliar a situação.------------------------

----- As Autarquias nunca poderão cumprir a função social que têm se não forem 

capazes de gerir bem os mais diversos serviços na sua dependência. Os preços baixos 

para pagarem serviços cujos custos são altos, reflectem sempre perda de capacidade de 

realização por parte das Autarquias, quer os Munícipes se apercebam, quer não.-----------

----- Sendo certo que a análise que fazemos pecará por incompleta, dada a profundidade 

e complexidade das matérias em questão, não queremos, assim mesmo, deixar de a 

fazer e transmitir.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não consideramos esta Proposta de Lei perfeita, longe disso, mas consideramo-la 

globalmente positiva e até que peca por tardia, em função do que consideramos 

necessário nesta matéria.------------------------------------------------------------------------------------

----- Esperamos que seja possível melhorá-la, com a contribuição de todos, e 

nomeadamente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e ANAFRE. ----------

----- Talvez seja já necessário arrepiar algum caminho, no sentido de a discussão se 

fazer de uma forma serena, porque mais proveitosa. Uma matéria de tão grande 
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relevância para o Poder Autárquico, e para Portugal, não estar sujeita a ânimos mais 

exaltados, sejam de quem forem, sob pena de, aos gritos, ninguém se ouvir mutuamente 

e se perder uma oportunidade de alcançar os objectivos que, estamos certos serão de 

todos: Administração Central e Pode Local. Porque afinal somos todos Portugal.” ===== 

127 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006 - 

7ªAlteração – Conhecimento ============================================ 

========== No âmbito da competência delegada fixada pela deliberação tomada na 

primeira reunião deste Executivo, realizada em 02 de Novembro de 2005, exarada a 

folhas 3, ponto 004, do livro de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do 

artigo 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, presente à reunião a 7ª. Alteração ao Orçamento, no montante de € 

176.000,00 (cento e setenta e seis mil euros) a que corresponde, igualmente, a 7ª. 

Alteração às Grandes Opções do Plano, no montante de € 130.050,00 (cento e trinta mil 

e cinquenta euros), na coluna de inscrições/reforços, e de € 173.250,00 (cento e setenta 

e três mil e duzentos e cinquenta cêntimos), na coluna de diminuições/anulações, que 

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

aprovada por Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 21 do corrente 

mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

128 - 230/260/000 - ORÇAMENTO  E  PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2006 -   2ª. 

REVISÃO ===========================================================  
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========== Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi presente à reunião a segunda 

Revisão ao Orçamento e ao Plano de Actividades, no montante de € 330.000,00 

(trezentos e trinta mil euros), a qual se considera integralmente transcrita nesta acta e 

dela fica a fazer parte integrante, referente à criação dos seguintes dois novos projectos: 

----- “Construção do Caminho Rural da Meia Encosta de Castelo a Pisões” e 

“Comparticipação nos custos/Dívida à Associação de Municípios do Vale do Douro Sul”, 

bem como à alteração da descrição dos seguintes projectos já criados:-----------------------

----- “Projecto nº. 26/A/9 – Dinamização dos Projectos Educativos “Aprender Inglês”, 

“Educação Física, Música e TIC” e “Projecto nº. 24/I/2 – Requalificação Urbana da 

Avenida 25 de Abril / Sá Carneiro e Infante D. Henrique, Rotunda da Cooperativa e 

Arruamento de acesso do Centro de Saúde ao Bairro a Sarzeda”. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a 2ª. Revisão ao 

Orçamento e ao Plano de Actividades à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro. =========================================================== 

129 – 230/270/000 – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO DOURO 

– Pagamento da Quota do ano de 2005- Ratificação ========================= 

========== Presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado 

de 19 do corrente mês, inserto no ofício da Associação referenciada em epígrafe, n.º 

075/Of./BD, que autorizou o pagamento da quota em epígrafe, no montante de € 

1.247,00 (mil, duzentos e quarenta e sete euros), para ratificação nos termos do n.º 3.º, 
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do artigo 68.º, da Lei n.º 169/69, de 18 de Setembro. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido Despacho, 

nos termos da aludida disposição legal. ==================================== 

130 – 230/270/000 – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO DOURO 

– Pagamento de quotas do  ano de 2006 ================================== 

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

ofício n.º 227/Of./BD, datado de 01 de Agosto, último, solicitando o pagamento da quota 

referente ao 1.º semestre do ano de 2006, no valor € 623,50 (seiscentos e vinte e três 

euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 0102/020225, onde em 22 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

1.052,44 (mil, cinquenta e dois euros e quarenta e quatro cêntimos).=============== 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento à 

Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro da quota do 1º. semestre, no 

montante de € 623,50 (seiscentos e vinte e três euros e cinquenta cêntimos). ======== 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

131 – 130/151/100 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Instalação 

de um “Complexo Multi-Park” ========================================== 
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========== Oriundo da empresa INSERCOL, Ind. Serralharia e Coberturas, Ldª., com 

sede no Parque Industrial de Moimenta da Beira, presente à reunião o ofício sem 

referência e sem data, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, apresentando um projecto preliminar sujeito a alterações e 

melhoramentos, com vista à instalação de um “complexo multi-park” num espaço 

temporal de seis a oito meses, e destinado à atracção e fixação de pequenas empresas 

vocacionadas para diferentes actividades. ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da proposta apresentada pela referida 

empresa, reputando a implementação deste projecto como muito importante para o 

desenvolvimento económico e social do município, para além de poder contribuir para 

um melhor ordenamento do Parque Industrial, consubstanciado na instalação integrada 

de poucas unidades industriais, em contraponto com algumas localizações aleatórias e 

inadequadas no espaço urbano.---------------------------------------------------------------------------

----- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, admitir uma parceria a 

desenvolver com esta empresa para os fins propostos, devendo ser salvaguardada as 

condições em que o acordo seja vantajoso para ambas as partes, pelo que se incumbe 

o Senhor Presidente da Câmara a trazer a uma próxima reunião uma proposta  mais 

trabalhada, consertada e negociada, para competente decisão. =================== 

132 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Situação 

relativa aos lotes em situação de incumprimento =========================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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16 de Agosto, último, exarada a folhas 36, ponto 36, deste livro de actas, em que foi 

deliberado mandatar o Senhor Presidente da Câmara para estabelecer contacto com as 

empresas, de forma a desbloquear todos os processos, presente à reunião o respectivo 

processo, acompanhado de um mapa explicativo sobre a situação relativa aos lotes em 

situação de incumprimento, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

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

DELIBERAÇÃO: Analisadas todas as situações de incumprimento, a Câmara deliberou, 

por unanimidade: ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- a) Que, face ao longo e excessivo período de tempo em não foram construídos 

quaisquer equipamentos nos respectivos lotes, sejam notificadas as empresas 

CONSTRUÇÕES DEMO, Ldª. e CODEMO, Ldª., no sentido de lhes ser concedido um 

último prazo de seis meses para início da efectiva construção das unidades industriais, 

respectivamente nos lotes nºs. 6 e7 e 24-B, sob pena de, nos termos do Capítulo VIII do 

Regulamento do Parque Industrial, ser accionado o direito de reversão; ---------------------- 

----- b) Que, considerando o tempo decorrido após a notificação da adjudicação dos 

respectivos lotes, sejam notificadas as empresas RETROBEIRA Ldª. e CARLOS 

MANUEL LARANJEIRA MORAIS, no sentido de lhes ser concedido um último prazo de 

um ano para início da efectiva construção das unidades industriais, respectivamente nos 

lotes nºs. 26 e 25, sob pena de, nos termos do Capítulo VIII do Regulamento do Parque 

Industrial, ser accionado o direito de reversão; -------------------------------------------------------  

----- c) Que seja notificada a empresa FRIO PIRES, Industria de Frio, Ldª., para prestar 
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esclarecimentos sobre a situação de incumprimento relativa ao atraso da construção do 

equipamento no lote nº. 39. ============================================== 

“Tesouraria” 

133  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 26, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 155.437,16 (cento e 

cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete euros e dezasseis cêntimos), assim 

discriminado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais .....................................  €  45.473,78    

                                      b) Dotações Não Orçamentais............................    € 109.963,38  

                                                                               TOTAL  ........................  € 155.437,16  

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

134 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL 

– Direcção Regional de Educação do Norte – Denúncia do Protocolo de 

Cooperação Financeira ================================================ 

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

um ofício, com a referência 53938, datado de 22 do corrente mês, e registado com o 

número de entrada 7027, em 25 do mesmo mês, do seguinte teor:-----------------------------
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-----  “ Na sequência da troca de correspondência já havida entre esse Município e esta 

Direcção Regional, já esclarecemos V. Exª. não é possível cumular o protocolo 

celebrado com esta Direcção Regional e o que vai ser subscrito ao abrigo do contrato 

programa de desenvolvimento desportivo no âmbito do QCA III. Assim, vimos por este 

meio informá-lo que é nossa intenção proceder à denúncia do protocolo celebrado entre 

esta Direcção e sua Autarquia. Por este meio vimos solicitar a V. Exª. que exerça o 

direito à audiência prévia”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da informação da Direcção Regional 

de Educação do Norte, sobre a intenção de proceder à denúncia do Protocolo destinado 

ao co-financiamento da obra do “Pavilhão Gimnodesportivo Municipal”, no âmbito da 

designada “audiência prévia” que é proporcionada ao Município para responder a essa 

intenção, e deliberou, por unanimidade, informar o referido organismo que não concorda 

com a posição manifestada, dado que não é apresentado nenhum suporte legal que 

sustente a decisão enunciada, pelo que devem ser mantidos todos os direitos e 

obrigações prescritos no referido Acordo de Colaboração já homologado pelo Senhor 

Secretário de Estado da Administração Educativa, Dr. Abílio Morgado. ============= 

03.02 – Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

135 - 340/323/000 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Pedido de emissão de 

parecer - Programa AGRO - Medida 3 - Desenvolvimento sustentável da floresta == 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO ALBUQUERQUE, presente à reunião um 
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requerimento, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------- 

----- " Com o intuito de elaborar um projecto de investimento florestal ao abrigo dos 

fundos comunitários do Programa AGRO, Medida 3 - Desenvolvimento Sustentável das 

Florestas, vimos por este meio pedir a V. Ex.ª o extracto da carta da Reserva Agrícola 

Nacional (R.A N.) ou condicionantes do P.D.M., devidamente autenticada pela Câmara 

Municipal e com o local requerido devidamente referenciado. ------------------------------------ 

----- Junto se envia a localização da área implementada na carta militar à escala 

1/25000, na escala 1/10000 e os dados referentes ao proponente para o qual deve 

enviar a informação solicitada". ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação técnica da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, a mesma prestou a informação n.º 50-

LS/DPOM/2006, datada de 08 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 as parcelas apresentadas surgem em áreas consideradas em: " 

Espaços Não Urbanos" e " Área de Salvaguarda" (neste caso, simultaneamente, em 

área de Reserva Agrícola Nacional e em área de Reserva Ecológica Nacional). ------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer de acordo com a 

informação técnica. ====================================================  

136 - 340/996/000 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Pedido de emissão de 

parecer - Programa AGRO - Medida 3 - Desenvolvimento sustentável da floresta = 

========== Oriundo da RIBAFLOR - Associação Florestal das Terras de RibaDouro, 
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presente à reunião um requerimento, do seguinte teor: --------------------------------------------- 

----- "A Ribaflor - Associação Florestal das Terras de RibaDouro, elaborou um Projecto 

Florestal de Arborização para a D. Maria Graciela dos Santos Andrade Almeida Costa. - 

----- Assim sendo, vimos solicitar a V. Ex.ª a emissão de um parecer, sobre a localização 

do referido Projecto Florestal no âmbito das classes de espaços constantes do PDM. ----

----- Em anexo encontram-se as implantações das áreas a intervir em extractos da carta 

militar n.º 148 à escala 1/25 000 e em extractos à escala 1/10 000" . --------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação técnica da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, a mesma prestou a informação n.º 55-

LS/DPOM/2006, datada de 20 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 as parcelas apresentadas surgem em áreas consideradas em: " 

Espaços Não Urbanos" e " Área de Salvaguarda" (neste caso, simultaneamente, em 

área de Reserva Agrícola Nacional e em área de Reserva Ecológica Nacional). ------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer de acordo com a 

informação técnica. ==================================================== 

03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

137 - 360/337/3.06 - OBRAS PARTICULARES - Pedido de informação prévia para a 

construção de uma moradia unifamiliar - Resposta à 4.ª audiência do interessado = 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar novos esclarecimentos sobre o 

afastamento ao caminho, relativamente ao pedido de informação prévia para a 

construção de uma moradia unifamiliar que a Senhora FERNANDA DA CONCEIÇÃO 

ANDRADE CASIMIRO pretende levar a efeito no lugar denominado "Rebolal", Freguesia 

de Arcozelos, presente à reunião o processo, acompanhado dos respectivos 

esclarecimentos, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela fica a 

fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, solicita a viabilidade de 

construção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 98-

OS/DPOM/2006, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos alí 

descritos,  aponta para o indeferimento. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo baixe aos 

Serviços Técnicos da DPOM para reanálise, tendo em conta as eventuais implicações 

com o futuro traçado do IC-26, à semelhança de casos idênticos  projectados para a 

mesma área ========================================================= 

138 - 360/337/6.06 - OBRAS PARTICULARES - Pedido de informação prévia para 

reconstrução e ampliação de uma casa de habitação - Resposta à audiência do 

interessado ========================================================= 

========== No seguimento do Despacho, do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora FAUSTA 

DE ALMEIDA GOMES, relativamente ao pedido de informação prévia para a 

reconstrução e ampliação de uma casa de habitação, que pretende levar a efeito na Rua 

do Corgo, na localidade e Freguesia de Ariz, presente à reunião o processo, 

acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, solicita 

a aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 99-

OS/DPOM/2006, datada de 11 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, suspender a avaliação do 

processo até que a requerente prove que tem legitimidade para ocupar o espaço público 

integrado na implantação, para o qual afirma ter proposto a sua aquisição à Junta de 

Freguesia. =========================================================== 

139 - 360/337/8.06 - OBRAS PARTICULARES - Pedido de informação prévia para 

construção de uma moradia unifamiliar - Parecer do EP - Estradas de Portugal, 

E.P.E. ============================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar parecer ao IEP-Estradas de 
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Portugal, E.P.E., relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que o Senhor 

ORLANDO LOURENÇO DOS SANTOS LEMOS, pretende levar a efeito na Rua do 

Louro, na localidade de Vila da Rua,  Freguesia  de Rua, presente à reunião o processo, 

acompanhado do respectivo parecer, do seguinte teor: ---------------------------------------------  

------- "No seguimento do vosso ofício n.º 4053 de 29-07-2006, informa-se que esta 

Direcção de Estradas não vê inconveniente na construção da habitação desde que seja 

implantada de acordo com a planta de localização enviada, e o acesso seja executado 

pelo caminho público existente" . -------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 101-

OS/DPOM/2006, datada de 12 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. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação 

prévia de acordo com o parecer do IEP-Estradas de Portugal, E.P.E. =============== 

140 - 360/337/13.06 - OBRAS PARTICULARES - Pedido de informação prévia para 

construção de uma superfície comercial ================================== 

========== Oriundo da Firma INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, LD.ª, presente à 

reunião o pedido de informação prévia, relativamente à construção de uma superfície 

comercial, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Rebolal", Freguesia de 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 108-

OS/DPOM/2006, datada de 26 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos,  aponta para o deferimento. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido, devendo o 

projecto respeitar as condições apresentadas na informação técnica. ==============  

141 - 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 

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 "PROCESSOS SIMPLES", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES", "PROCESSO SIMPLES INDEFERIDO", "PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA", "PROJECTOS DE ESPECIALIDADES" e "TELAS FINAIS" que, no 

âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do 

Senhor Presidente, datado de 03 do referido mês de Novembro, foram deferidos e 

indeferido pelo Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA: ---- 

PROCESSOS SIMPLES ================================================ 

----- PAULO JORGE ANTUNES DA COSTA, para alteração de fachadas e pinturas da 
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sua casa de habitação, que pretende levar a efeito na Quinta do Moinho, n.º 19, 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 102.06; ------------------------- 

----- MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, para construção de uns arrumos agrícolas, com 

a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cruz das Almas", na 

localidade e Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Proc.º n.º 224.06; ---------------------- 

----- DEOLINDA VIRGINA TOMAZ ANDRADE, para colocação de telhado numa casa de 

habitação, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Vale 

do Moinho", Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 267.06; -------- 

----- JOÃO LUIS LOUREIRO, para reconstrução de um telhado, com a área de 38m2, 

que pretende levar a efeito no Bairro do Salvador, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 271.06; ------------------------------------------------------------------------- 

----- AMÂNDIO ILDEFONSO TEIXEIRA, para construção de arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito na Rua da Nogueirinha, na localidade de 

Arcas, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 272.06; --------------------------------- 

----- JOSÉ ANTÓNIO JESUS LOURENÇO, para construção de una arrumos agrícolas, 

com a área de 32m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Alto de Fornos", 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 291.06; ------------------------- 

----- MARIA MANUELA MATIAS DOMINGOS FRIAS, para pintura de uma casa de 

habitação, sita no Bairro dos Sinos, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 298.06. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

PROCESSOS SIMPLES COM CONDICIONANTES: =========================== 
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----- DIMAS AUGUSTO ALVES, para construção de um muro de vedação com 140 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Ribeira - Valongo", Freguesia 

de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 268.06, devendo o requerente solicitar à 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, o respectivo alinhamento; ------------------------------------------- 

----- MANUEL JUBILADO, para pinturas e ocupação da via pública com área de 10m2, 

que pretende levar a efeito no Largo da Igreja, na localidade e Freguesia de Cabaços, a 

que se refere o Proc.º n.º 269.09, devendo o requerente salvaguardar a normal 

circulação de trânsito e pões, na referida via; ---------------------------------------------------------- 

----- ARCA - Associação Recreativa e Cultural Arcozelense, para rebocos da construção 

existente e ocupação da via pública com área de 20 m2, que pretende levar a efeito na 

Rua da Quelha, na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proc.º n.º 293.06, devendo a requerente salvaguardar a normal circulação de 

trânsito e pões, na referida via; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO VAZ PINTO, para ocupação da via pública com andaimes, com área de 

5m2, que pretende levar a efeito na Quinta da Freiria, Freguesia de Rua, a que se refere 

o Proc.º n.º 299.06, devendo o requerente salvaguardar a normal circulação de trânsito e 

pões, na referida via; -----------------------------------------------------------------------------------------

----- MANUEL DOS SANTOS PEREIRA DA FONSECA, para pintura da sua casa de 

habitação e ocupação da via pública com área de 10m2, que pretende levar a efeito na 

localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 302.06, 

devendo o requerente salvaguardar a normal circulação de trânsito e pões, na referida 
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via; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ ANTÓNIO DE JESUS TRINDADE, para construção de um muro de vedação 

com 10 metros, que pretende levar a efeito na Estrada Nova, na localidade da Semitela, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 303.06, devendo o requerente solicitar 

à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, o respectivo alinhamento; ---------------------------------------- 

----- ROSA SOFIA FERREIRA MARTINS, para reparação de um telhado, que pretende 

levar a efeito na localidade e Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 304.06, 

devendo a requerente não mexer na estrutura existente do telhado. ---------------------------    

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

----- JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA, para construção de  arrumos agrícolas, com a área 

de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Barroncal",  Freguesia de 

Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 218.06, de acordo com a informação n.º 362, 

datada de 04 de Julho, último, emitida pela Fiscalização Municipal. ----------------------------- 

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

----- JOÃO LUIS DA SILVA AUGUSTO, para ampliação de uma habitação, sita no lugar 

denominado "Outeiro", Freguesia do Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 420.05; ------------  

----- LEOLINO DOS SANTOS AGUIAR, para alteração e ampliação de uma habitação, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Eirinhas", Freguesia de Leomil, a que 

se refere o Proc.º n.º 182.06; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- ANTÓNIO JOÃO DOS SANTOS PEREIRA, para construção de um centro 

comercial, que pretende levar a efeito no lugar denominado " Sarzeda", nesta Vila de 
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Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 187.06; --------------------------------------------   

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

----- JOSÉ LUIS DOS SANTOS PINTO, para substituição da cobertura e pintura da sua 

habitação, sita no lugar denominado "Homens Bons", na localidade de Vide, Freguesia 

de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 156.06. ----------------------------------------------------------- 

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

----- DETALHES DE SONHO - Salgados e Pastelaria, Ld.ª, para adaptação interior do 

rés-do-chão de um edifício para pastelaria, que pretende levar a efeito no lote n.º 1, sito 

no lugar denominado "Chão das Vinhas", Freguesia de Arcozelos, a que se refere o 

Proc.º n.º 22.06. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

142 – 360/338/504.01 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

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

06 de Julho, último, exarada a folhas 222, ponto 206, do livro de actas n.º126, em que foi 

deliberado aprovar os projectos de especialidades relativos à alteração do projecto 

inicial, devendo o Senhor CARMINO LOPES DA SILVA entregar os documentos 

referidos nos n.º s 1, 2 e 3  da informação técnica n.º110-RJ/DPOM/2006, datada de 20 

de Junho, último, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Vales", na localidade de Carapito, Freguesia de 

Peravelha, presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos em falta. -------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO  E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 194-

RJ/DPOM/2006, datada de 11 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

143 – 360/338/99.02 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de reaprovação - 

Ampliação de um edifício destinado a habitação - Entrega de elementos em falta = 

========== 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 

MANUEL DIAS, relativamente à ampliação de um edifício destinado a habitação, que   

pretende levar a efeito no lugar denominado "Fonte", Freguesia de Alvite, 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 96-

OS/DPOM/2006, datada de 07 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. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

directamente respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o mesmo 

ausentou-se da reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea 

a), do n.º1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 

6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ========================== 

144 – 360/338/522.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de um edifício destinado a habitação multifamiliar e comércio ======= 

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

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

PLACOBEIRA - Planeamento e Construções da Beira, Ld.ª, relativamente à construção 

de um edifício destinado a habitação multifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 

2, no loteamento a que se refere o alvará n.º 1/2005, sito no lugar denominado 

"Sarzeda", nesta Vila de Moimenta da Beira, presentes à reunião os projectos de 

especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 199-

RJ/DPOM/2006, datada de 19 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 de construção. ====================== 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 
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========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

145 – 360/338/360.04 – 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 à Firma URBE 96, Urbanização, 

Construções e Projectos da Nave, Ld.ª, a correcção de elementos relativos à construção 

de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 19, no loteamento a 

que se refere o alvará n.º 02/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de 

Moimenta da Beira, presentes à reunião os projectos de especialidades. --------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 185-

RJ/DPOM/2006, datada de 11 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 de construção. ====================== 

146 – 360/338/67.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Ampliação de uma armazém agrícola ===================================== 

========== 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 

MANUEL JESUS BERNARDO, relativamente à ampliação de um armazém agrícola, que 
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pretende levar a efeito no lugar denominado "Salgueiro", na localidade de Porto da 

Nave, Freguesia de Alvite, presentes à reunião os projectos de especialidades. ------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 193-

RJ/DPOM/2006, datada de 12 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 de construção. ====================== 

147 – 360/338/122.05 – 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 a correcção dos elementos à Firma 

URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da Nave, Ld.ª, relativamente à 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 32, no 

loteamento a que se refere o alvará n.º 02/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 186 -

RJ/DPOM/2006, datada de 11 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 
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especialidades e emitir a respectiva licença de construção. ====================== 

148 – 360/338/123.05 – 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 a correcção dos elementos à Firma 

URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da Nave, Ld.ª, relativamente à 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 33, no 

loteamento a que se refere o alvará n.º 02/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 187 -

RJ/DPOM/2006, datada de 11 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 de construção. ====================== 

149 – 360/338/124.05 – 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 a correcção dos elementos à Firma 

URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da Nave, Ld.ª, relativamente à 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 34, no 
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loteamento a que se refere o alvará n.º 02/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 188 -

RJ/DPOM/2006, datada de 11 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 de construção. ====================== 

150 – 360/338/125.05 – 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 a correcção dos elementos à Firma 

URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da Nave, Ld.ª, relativamente à 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 35, no 

loteamento a que se refere o alvará n.º 02/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 189 -

RJ/DPOM/2006, datada de 12 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 
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especialidades e emitir a respectiva licença de construção. ====================== 

151 – 360/338/126.05 – 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 a correcção dos elementos à Firma 

URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da Nave, Ld.ª, relativamente à 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 36, no 

loteamento a que se refere o alvará n.º 02/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 190 -

RJ/DPOM/2006, datada de 11 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 de construção. ====================== 

152 – 360/338/127.05 – 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 a correcção dos elementos à Firma 

URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da Nave, Ld.ª, relativamente à 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 37, no 
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loteamento a que se refere o alvará n.º 02/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 191 -

RJ/DPOM/2006, datada de 12 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 de construção. ====================== 

153 – 360/338/128.05 – 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 a correcção dos elementos à Firma 

URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da Nave, Ld.ª, relativamente à 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 38, no 

loteamento a que se refere o alvará n.º 02/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 192 -

RJ/DPOM/2006, datada de 12 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 
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especialidades e emitir a respectiva licença de construção. ====================== 

154 – 360/338/214.05 – 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 foi decidido solicitar os elementos corrigidos à 

Firma DESENVUR, Empreendimentos de Desenvolvimento Urbanístico, Ld.ª, 

relativamente  à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote n.º 2, no loteamento a que se refere o alvará  n.º 02/01, sito no lugar denominado 

"Pedreguais", Freguesia de Leomil, presente à reunião o processo acompanhados dos 

elementos devidamente corrigidos. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 176-

RJ/DPOM/2006, datada de 11 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 de construção. ====================== 

155 – 360/338/215.05 – 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 foi decidido solicitar os elementos corrigidos à 

Firma DESENVUR, Empreendimentos de Desenvolvimento Urbanístico, Ld.ª, 
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relativamente  à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote n.º 1, no loteamento a que se refere o alvará n.º 02/01, sito no lugar denominado 

"Pedreguais", Freguesia de Leomil, presente à reunião o processo acompanhados dos 

elementos devidamente corrigidos. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 177-

RJ/DPOM/2006, datada de 11 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 de construção. ====================== 

156 – 360/338/244.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura -  3.ª 

reapreciação - Construção de uma habitação unifamiliar ===================== 

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

16 de Agosto, último, exarada a folhas 48, ponto 048, deste livro de actas, em  que  foi 

deliberado aprovar a implantação proposta, devendo o Senhor FERNANDO FURTADO 

MORAIS assumir e garantir a ligação às infraestruturas existentes, bem como que os 

Serviços Técnicos analisassem o projecto de arquitectura, relativamente à construção de 

uma casa de habitação unifamiliar, que o mesmo pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Ranha", Freguesia de Paçô, presente à reunião o projecto de arquitectura.  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 52-
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LS/DPOM/2006, datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, aponta para o deferimento. ------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente responsabilizar-se pela instalação/execução de 

todas as infraestruturas, bem como entregar o documento de legitimidade, até ao acto 

do levantamento da licença de construção. ================================== 

157 – 360/344/245.92 – OBRAS PARTICULARES – Certidão  de constituição de 

propriedade horizontal - Alteração ======================================= 

========== Oriundo dos Senhores ABEL ALMEIDA MONGE e ANTÓNIO SEQUEIRA 

CARDOSO, presente à reunião um pedido de alteração da certidão de constituição de 

propriedade horizontal,  relativamente à construção de um edifício destinado a 

habitação, que pretende levar a efeito no lote A2, no loteamento a que se refere o alvará  

n.º 03/96, sito no lugar denominado "Andinhos ou Sarzeda", nesta Vila de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 102-

OS/DPOM/2006, datada de 13 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. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta o parecer favorável da informação técnica, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, considerar que o referido pedido reúne as condições 

previstas no art.º 1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a certidão em 

conformidade. ======================================================== 

158 – 360/347/2.92 – LOTEAMENTOS URBANOS – Operação urbanística - Alteração 

à operação de loteamento ============================================== 

========== Oriundo da Firma CARVALHO E SILVA, LD.ª e OUTROS, presente à 

reunião a alteração da operação de loteamento, sito no lugar denominado "Alto de 

Fornos", Freguesia de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------- 

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

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, a mesma prestou a informação técnica n.º 53-

LS/DPOM/2006, datada de 13 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a alteração apresentada pelos requerentes aparece 

na sequência da sugestão da Câmara que visa enquadrar legalmente algumas situações 

irregulares, a mesma deliberou, por unanimidade, mostrar disponibilidade para aprovar 

esta alteração ao loteamento, desde que, neste projecto, sejam registadas todas as 

configurações das manchas de implantação de anexos e de outras construções que os 

requerentes pretendem ver licenciadas, e que os mesmos aceitem converter em 

numerário, as áreas de cedências  não cedidas e destinadas a Espaços Verdes e de 

Utilização Colectiva, de Equipamentos de Utilização Colectiva e lugares de 

Estacionamento Público, legalmente prevista mas aqui não cedidas. --------------------------- 
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----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar uma declaração subscrita 

pelo técnico responsável pelo projecto de loteamento original, a autorizar que outro 

técnico possa introduzir as necessárias alterações nesse projecto, de acordo com o 

Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. ============================ 

159 – 360/991/105.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer - 

Constituição de Compropriedade ======================================== 

========== Oriundo da Senhora ANTÓNIA RODRIGUES MENDES e Outros, presente 

à reunião um pedido de parecer, nos termos 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 ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, a mesma prestou a informação técnica n.º 52-

LS/DPOM/2006, datada de 11 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão em 

conformidade. ======================================================== 

160 – 360/991/106.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de "Certidão de 

anexação" ========================================================== 

========== Oriundo da Senhora INOCÊNCIA PIMENTA FERREIRA RODRIGUES, 

presente à reunião um requerimento solicitando a emissão de uma certidão em como 

dois prédios contíguos sitos na Rua do Outeiro, na Vila de Leomil, podem ser anexados, 
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sem que o processo tenha de ser objecto de qualquer operação de loteamento. ------------ 

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

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, a mesma prestou a informação técnica n.º 52-

LS/DPOM/2006, datada de 08 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão em 

conformidade. ======================================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

161 – 710/708/000 – BIBLIOTECA MUNICIPAL – Aprovação do Regulamento para o 

Projecto B(M)AR ===================================================== 

========== Oriundo da Biblioteca Municipal, presente à reunião uma proposta de 

Regulamento para o Projecto B(M)AR, que consiste na organização de conjunto de 

livros destinados a serem colocados à disposição dos bares desta Vila, interessados na 

divulgação do Livro e da Leitura, preenchendo criativamente o tempo livre dos 

respectivos clientes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de 

Regulamento, autorizando o Senhor Presidente da Câmara a proceder à sua assinatura. 

162 – 710/713/000 – CULTURA E DESPORTO POPULARES – Final do Campeonato 

Nacional de Triatlo 2006, em Moimenta da Beira – Proposta de celebração de 

Protocolo =========================================================== 
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========== Oriundo do Vice-Presidente e Vereador do Desporto, LUIS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA, presente à reunião uma proposta do seguinte teor: -------------------- 

----- “Na ânsia de fomentar uma Cultura de Desporto no Município de Moimenta da Beira, 

realizou-se no passado dia 18/19 de Março o 1º Duatlo/BTT de Moimenta da Beira, que 

foi reconhecidamente considerado por todos os que nele participaram e a ele assistiram, 

como sendo uma acção desportiva notável e de mérito. Ao longo dos dois dias 

realizaram-se diferentes provas, mobilizando várias faixas etárias provenientes de um 

âmbito local, regional e nacional. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Para a concretização do 1º Duatlo/BTT de Moimenta da Beira, a organização 

mobilizou e sensibilizou, a sociedade civil, organismos públicos e privados, subjacente a 

um pensamento – pensar localmente agir globalmente, votando todos os esforços e 

recursos disponíveis para tornar o 1º Duatlo /BTT de Moimenta da Beira um marco 

histórico para a implementação e desenvolvimento de uma Cultura de Desporto no 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este objectivo foi conseguido.-------------------------------------------------------------------------  

----- ATLETAS DE ALTA COMPETIÇÃO NAS TERRAS DO DEMO ----------------------------- 

----- Para dignificar este esforço colectivo, a Federação de Triatlo de Portugal, atribuiu ao 

Município de Moimenta da Beira a organização da Final do Campeonato Nacional 

Individual de Triatlo de 2006, agendado para o dia 30 de Setembro próximo, que 

contará, entre outros, com a presença dos 50 melhores atletas a nível nacional.------------

----- A autarquia regozija-se com este nobre convite, que dá credibilidade e notoriedade 
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a este Município do Centro Norte de Portugal, onde as oportunidades de afirmação 

escasseiam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Todavia acreditamos na existência de um espírito de entre-ajuda, que certamente 

ajudará a diminuir as assimetrias regionais. ------------------------------------------------------------ 

----- CARACTERIZAÇÃO DAS PROVAS DESPORTIVAS ----------------------------------------- 

----- O Triatlo Olímpico de Moimenta da Beira, integrará duas provas: -------------------------- 

----- Prova Aberta: Natação – 375m (2v); Ciclismo 12,6Km; Corrida 2,5km (1v) ------------- 

----- Prova Oficial: Natação – 1,5km (2v); Ciclismo 38,9km; Corrida 10km ( 4v )-------------- 

----- A Prova Aberta é direccionada a atletas federados e não federados, a partir dos 14 

anos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ambas as provas terão início na albufeira do Távora, em Barragem de Vilar, 

freguesia de Vilar, seguido do segmento de ciclismo, com passagem pelas freguesias de 

Baldos e Arcozelos até à vila de Moimenta da Beira, momento em que os atletas 

percorrerão as artérias da vila, e finalizarão frente aos Paços do Concelho.-------------------

----- PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Face ao exposto, e dado o reconhecido interesse que representa para o Município e 

para a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, propomos que os encargos 

protocolados, no valor de € 8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), sejam assumidos 

pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira, sendo certo que a organização procurará 

estabelecer parcerias com organismos públicos e privados, a fim de obter Mecenato 

Desportivo, por forma a atenuar ou, eventualmente, eliminar os encargos previstos para 
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a realização do 1º Triatlo Olímpico de Moimenta da Beira”. ---------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 04/020225, onde, em 22 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 18.865,03 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e três 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 

2.5.1, código 0101 e n.º 34/2004, com a dotação de € 11.035,19 (onze mil e trinta e 

cinco euros e dezanove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as virtualidades do evento e tendo em conta que a 

maioria dos custos envolvidos têm já garantidos os respectivos patrocínios, a Câmara 

deliberou, por maioria, com os votos a favor da bancada do Partido Social Democrata, e 

a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar os termos do Protocolo, que 

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

a Federação de Triatlo de Portugal, cuja parceria prevê encargos que ascendem a € 

8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), autorizando o Senhor Presidente a proceder à 

sua assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os Vereadores do Partido Socialista, não obstante reconhecerem o mérito da prova 

ser realizada em Moimenta da Beira, justificaram a sua abstenção pelo facto de terem 

conhecimento da sua realização quando era já um facto consumado, e também por 

considerarem que a difícil situação económica e financeira que o Município atravessa 

aconselha a definir com mais rigor as prioridades em matéria de realização de despesas.  
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163 – 710/731/000 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO PRÉ – ESCOLAR – Protocolo de Colaboração ======================= 

========== Oriundos da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, para 

aprovação, nos termos da alínea I), do nº. 1, do artº. 64,  da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, presentes à reunião os 

Protocolos estabelecidos com as Juntas de Freguesia de Baldos e de Vilar, que nesta 

acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, que 

colaboram com esta Câmara Municipal no Programa de Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Pré-Escolar, cujo objecto é a prestação de serviços vocacionados para o 

atendimento à criança, proporcionando-lhes actividades educativas e de apoio à família, 

no ano lectivo 2005/2006. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os referidos Protocolos 

e autorizar os respectivos pagamentos. ===================================== 

164 – 710/731/000 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO- 

Protocolo de Colaboração ============================================= 

========== Oriundo da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, para aprovação, 

nos termos da alínea I), do nº. 1, do artº. 64,  da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, presente à reunião o Protocolo 

estabelecido com a Junta de Freguesia de Baldos, que colabora com esta Câmara 

Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 
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integrante, relativo ao Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo 2005/2006: ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido Protocolo e 

autorizar os respectivos pagamentos. ====================================== 

165 – 710/732/000 - REORDENAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO – 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA ================ 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 02 de Junho, último, exarada a folhas 114, ponto 104, do livro de actas 

125, onde foi feita a apresentação do estudo-prévio da carta educativa do Município, e 

após reunião havida na Direcção Regional de Educação do Norte, presente à reunião 

uma informação do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

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

integrante, informando da necessidade da Câmara ponderar uma nova decisão com 

vista ao cumprimento do parâmetro da população escolar mínima, transmitida por esta 

entidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após análise da referida proposta, a Câmara deliberou, por maioria, 

com as abstenções dos Vereadores LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e ISABEL 

MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, esta por considerar preferível a primeira proposta 

apresentada pela equipa projectista, que apontava apenas para quatro centros 

escolares, propor à equipa projectista que elabore a Carta Educativa do Município com 

os pressupostos da matriz agora discutida, visando a criação de um Centro Escolar em 
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Moimenta da Beira e cinco pólos educativos nas localidades de Alvite, Caria, Leomil, Vila 

da Rua e Sever, por considerar que esta proposta respeita as condições de proximidade 

às famílias e às instituições locais, garantindo-se uma maior e melhor participação da 

comunidade educativa local, e porque ainda contribui como factor de fixação de pessoas 

ligadas a outras dinâmicas económicas, sociais e culturais, proporcionando para um 

desenvolvimento mais equilibrado e sustentável do Município de Moimenta da Beira. ===   

166 –  720/715/000 - CULTURA E ACÇÃO SOCIAL – SERVIÇOS DE SAÚDE- Turnos 

de Farmácia para 2007 ================================================ 

========== Oriundo do Ministério da Saúde – Sub-Região de Saúde de Viseu, 

presente à reunião, uma fotocópia do exemplar dos mapas de turnos de serviço das 

farmácias do Concelho, com vista à emissão de parecer, nos termos da Portaria n.º 

146/96, de 7 de Maio.----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável. ===== 

167 –  720/722/000 – MERCADO SOCIAL DE EMPREGO – PROGRAMA DE 

ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – Iniciativa Local de emprego (ILE´s) ====== 

========== Oriundo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Centro de 

Emprego de Lamego presente à reunião o ofício n.º. 2014, datado de 05 do corrente 

mês, para que, nos termos do estipulado na alínea a) do n.º. 24 da Portaria 196 – 

A/2001, de 10 de Março com a redacção dada pela Portaria n.º. 255/2002, de 12 de 

Março, a Câmara emita parecer sobre a candidatura ao Programa de Estímulo à oferta 

de emprego – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s), relativo ao processo de GUILHERME 
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PINTO VIEIRA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

iniciativa local de emprego proposta, face à relevância sócio-económica do projecto a 

implementar. ========================================================= 

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 

20H30.============================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


