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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUINZE DE DEZ EMBRO DO ANO 

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

ATA N.º 25/14 

========== Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, nesta 

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

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

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

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

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na primeira reunião, 

realizada no dia 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de 

atas 147, e cuja ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, 

dentro do prazo previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - 

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

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

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

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  
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02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

104 – 210/201/000 – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – DERRA MA ================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 23/DEF/PF, datada de 10 do corrente mês, com o seguinte 

teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “De acordo com o estipulado na alínea d), do n.º1, do artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o lançamento da “derrama” para reforço 

da capacidade financeira do Município. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Está ainda previsto no artigo 18.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro, que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, o seguinte: ------------------------------ 

----- 1 - Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 

1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por 

sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território.  

----- 2 - Para efeitos de aplicação do disposto no número anterior, sempre que os sujeitos passivos 

tenham estabelecimentos estáveis ou representações locais em mais de um município e matéria 

colectável superior a 50.000 euros, o lucro tributável imputável à circunscrição de cada município é 

determinado pela proporção entre a massa salarial correspondente aos estabelecimentos que o sujeito 

passivo nele possua e a correspondente à totalidade dos seus estabelecimentos situados em território 

nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 - Quando o volume de negócios de um sujeito passivo resulte em mais de 50% da exploração de 

recursos naturais que tornem inadequados os critérios estabelecidos nos números anteriores, podem os 

municípios interessados, a título excepcional, propor, fundamentadamente, a fixação de um critério 

específico de repartição da derrama, o qual, após audição do sujeito passivo e dos restantes municípios 
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interessados, é fixado por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do ministro que tutela as 

autarquias locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4 - A assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal, deliberar lançar uma taxa 

reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não 

ultrapasse 150.000 euros. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 - Nos casos não abrangidos pelo n.º 2, considera-se que o rendimento é gerado no município em 

que se situa a sede ou a direcção efectiva do sujeito passivo ou, tratando-se de sujeitos passivos não 

residentes, no município em que se situa o estabelecimento estável onde, nos termos do artigo 117.º 

do Código do IRC, esteja centralizada a contabilidade. ------------------------------------------------------- 

----- 6 - A AT fornece à ANMP informação, desagregada por municípios, relativa às relações financeiras 

entre o Estado e o conjunto dos municípios e fornece a cada município informação relativa à liquidação 

e cobrança de impostos municipais e transferências de receita para o município. -------------------------- 

----- 7 - A informação referida no número anterior é disponibilizada por via eletrónica e atualizada 

mensalmente, tendo cada município acesso apenas à informação relativa à sua situação financeira. ----- 

----- 8 - Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a derrama 

incide sobre o lucro tributável individual de cada uma das sociedades do grupo, sem prejuízo do 

disposto no artigo 115 do código do IRC. ---------------------------------------------------------------------- 

----- 9 - A deliberação a que se refere o n.º 1 deve ser comunicada por via eletrónica pela câmara 

municipal à AT até ao dia 31 de dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços 

competentes do Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 10 - Caso a comunicação a que se refere o número anterior seja remetida para além do prazo nele 

estabelecido não há lugar à liquidação e cobrança da derrama. --------------------------------------------- 

----- 11 - O produto da derrama paga é transferido para os municípios até ao último dia útil do mês 

seguinte ao do respectivo apuramento pela AT. -------------------------------------------------------------- 

----- 12 - Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 1, quando uma mesma entidade tem sede num 

município e direção efetiva noutro, a entidade deve ser considerada como residente do município onde 

estiver localizada a direção efetiva. ---------------------------------------------------------------------------- 
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----- Tal como definido no n.º 1, os municípios podem deliberar pela aplicação da taxa anual de 

derrama a incidir no lucro tributável, até ao limite de 1,5% para os sujeitos passivos em sede de IRC. – 

----- Adicionalmente, a adesão do Município ao programa de apoio à economia local (PAEL), previsto na 

Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto, implica a sujeição ao estipulado na alínea d) do artigo 6.º da referida 

Lei com a remissão para a alínea h) do artigo 11.º do Dec. Lei 38/2008 de 7 de Março.” ----------------- 

DELIBERAÇÃO:  No seguimento da apreciação técnica dos documentos previsionais do 

ano de 2015 (PAEL), remetida a esta Câmara Municipal pela DGAL, em 05/12/2014, e 

no âmbito da adesão ao programa de apoio à economia local, e, em cumprimento do 

disposto na alínea d), do nº. 2, do artigo 6.º, da Lei nº. 43/2012, de 28 de agosto, que 

obriga ao lançamento da derrama, a Câmara deliberou, por maioria , com a abstenção 

dos Vereadores da Coligação PPD/PSD.CDS-PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, com base na declaração de voto a 

seguir transcrita, aprovar a proposta de lançamento de derrama sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), no limite 

máximo de 1,5%, nos termos previstos no artigo 14º., da Lei da Finanças Locais, 

revogando, deste modo, a deliberação tomada sobre este assunto em reunião ordinária 

realizada em 22 de Setembro, último. -------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado submeter este assunto à Assembleia Municipal, nos termos e 

para efeitos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGAÇÃ O PPD/PSD.CDS-

PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA E CRISTIANO DIAS D E ALMEIDA COSTA 
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COELHO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Por razões de coerência com os fundamentos evocados aquando da última deliberação tomada 

sobre este assunto, os Vereadores da Coligação PPD/PSD-CDS/PP decidem abster-se”. =========== 

105 – 210/202/000 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – Em préstimo bancário de 

curto prazo  ========================================================= 

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

em 27 de outubro, último, exarada a folhas 62 a 64, ponto 054, deste livro de atas, em 

que foi deliberado autorizar o início das diligências para a contratação de um 

empréstimo de curto prazo, para o ano de 2015, até ao montante de € 500.000,00 

(quinhentos mil euros), presente à reunião o relatório da comissão de abertura e análise 

de propostas, bem como da ficha técnica das condições das referidas propostas, que 

nesta ata se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, 

onde, pelas razões ali indicadas, se refere que a proposta que apresenta condições mais 

favoráveis, designadamente taxas de juro, é a que foi apresentada pelo Banco BPI, 

indexada à taxa de juro “EURIBOR”, a 3 ou 6 meses, acrescida do “spread” de 1,35%. --- 

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

----- a) Concordar com o relatório da comissão de análise das propostas, devendo a taxa 

de juro “EURIBOR”, ser a 3 meses, acrescida do “spread” de 1,35%; -------------------------- 

----- b) Submeter esta proposta de autorização para a contratação de um empréstimo de 

curto prazo à Assembleia Municipal, nos termos da conjugação da alínea f), do n.º 1, 

com o nº. 4, ambos do artigo 25º., da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com o nº. 5, 
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do artigo 49º., da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro; ----------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, após autorização da Assembleia Municipal, notificar as 

instituições de crédito em conformidade. ==================================== 

106 – 210/202/200 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LO CAL – Apreciação 

técnica dos documentos previsionais do ano de 2015  ======================= 

========== Oriundo da DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS, presente à 

reunião um ofício, com a referência 02 (02.02.01) - 200/08/02/DCAF, datado de 3 do 

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

parte integrante, remetendo a esta Câmara Municipal a apreciação técnica dos 

documentos previsionais do ano de 2015 (PAEL), e informando que a mesma deverá 

acompanhar os referidos documentos à Assembleia Municipal. --------------------------------- 

----- A propósito, a Câmara Municipal procedeu a uma longa e aprofundada análise da 

apreciação técnica dos documentos previsionais do ano de 2015 (Programa de Apoio à 

Economia Local – PAEL), elaborada pela Direção-Geral das Autarquias Locais – DGAL, 

remetida a esta Câmara Municipal em 05/12/2014, ali se constatando a referência a 

alguns desvios relativamente ao plano de ajustamento financeiro – PAF, apresentado no 

ano de 2012, os quais se encontram devidamente justificados pelo Município de 

Moimenta da Beira, não merecendo especiais recomendações por parte da DGAL, mas 

que, mesmo assim, o órgão executivo se disponibiliza para acatar as sugestões 

apresentadas, por forma a melhorar o seu desempenho e ajustando-as, o mais possível, 

às previsões elaboradas e aprovadas. Mais foi referido que, apesar da apreciação feita 
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aos documentos previsionais para o ano de 2015 do Município de Moimenta da Beira se 

mostrar genericamente favorável, ou, quando susceptível de reparos, devidamente 

justificados, existem algumas recomendações que merecem ser individualizadas e 

relativamente às quais a Câmara Municipal deve tomar posição. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou: ------------------------------------------------------------------

----- 1. Nos termos da apreciação técnica dos documentos previsionais do ano de 2015 

(PAEL), remetida a esta Câmara Municipal pela DGAL, em 05/12/2014, “no que respeita à 

previsão orçamental de receitas resultantes da venda de imóveis, o artigo 253.º, da Lei do Orçamento do 

Estado para 2014, refere que na elaboração dos docu mentos previsionais para 2015, não podem 

orçamentar receitas respeitantes a venda de bens im óveis em montante superior à média 

aritmética simples das receitas arrecadadas com a v enda de bens imóveis nos últimos 36 meses 

que precedem o mês da sua elaboração , sendo que a média aritmética de aquisição de bens imóveis 

dos últimos 36 meses é de aproximadamente 3,8 mil euros, traduzindo-se num valor anual de 46,5 mil 

euros. O valor inscrito pela autarquia excede o total das vendas de bens imóveis registadas nos últimos 36 

meses, não respeitando assim o disposto no OE para 2014 ”. Assim, verificando-se o 

incumprimento referido, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, acatar a 

recomendação da DGAL, alterando o orçamento municipal para o ano de 2015 em 

conformidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Nos termos da apreciação técnica dos documentos previsionais do ano de 2015 

(PAEL), remetida a esta Câmara Municipal pela DGAL, em 05/12/2014, “atendendo a que o 

Município de Moimenta da Beira pretende contratar um empréstimo de curto prazo, deverá acautelar 

tempestivamente a dotação no Orçamento para o ano de 2015, para fazer face aos juros resultantes da 

sua utilização, com recurso a uma modificação orçamental”. Ora, dado que o valor dos juros 
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resultantes da utilização de empréstimos de curto prazo se encontra inscrito na página 

quatro, do orçamento da despesa, na rubrica orgânica 01.01 e económica 03.01.03.01, 

com a dotação de € 10.000,00 (dez mil euros), não deve a Câmara proceder a qualquer 

modificação, por não se justificar, deliberando, por unanimidade, informar a DGAL em 

conformidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Nos termos da apreciação técnica dos documentos previsionais do ano de 2015 

(PAEL), remetida a esta Câmara Municipal pela DGAL, em 05/12/2014, “o Município não 

está a cumprir a obrigação legal de fixação da taxa máxima de IMI, surgindo no site da AT com a taxa de 

0,4%”; “decorre a obrigação de aplicação da Derrama e do IMI à taxa máxima prevista”; “o Município de 

Moimenta da Beira tem a obrigação legal de aplicação das taxas máximas de IMI e Derrama aprovadas 

para o ano de 2013 e seguintes”. Na verdade, quanto à aplicação da taxa máxima da 

Derrama, a Câmara Municipal concorda com a interpretação feita pela DGAL, e delibera, 

por maioria, com a abstenção dos Vereadores da Coligação PPD/PSD-CDS/PP, LUÍS 

CARLOS PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

aplicar a recomendação e, em consequência, remeter à Assembleia Municipal uma 

proposta de aumento da Derrama para a taxa máxima, sem distinguir as empresas em 

função do respetivo volume de negócios, até por a deliberação da Assembleia Municipal 

ser tempestiva dado que a deliberação relativa a esta taxa deve ser comunicada por via 

eletrónica pela Câmara Municipal à Autoridade Tributária até ao dia 31 de dezembro do 

ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços competentes do Estado; ----------------

----- 4. Nos termos da apreciação técnica dos documentos previsionais do ano de 2015 

(PAEL), remetida a esta Câmara Municipal pela DGAL, em 05/12/2014, quanto à 
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aplicação da taxa máxima do IMI, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, não 

concordar com a recomendação da DGAL, propondo a manutenção da taxa de IMI em 

0,4% pelas seguintes razões: ------------------------------------------------------------------------------

----- a) Com a publicação, em 28/08/2012, da Lei nº. 43/2012, que cria o PAEL, e ainda 

com a publicação da Portaria nº. 281-A/2012 de 14 de setembro, que procede à 

respetiva regulamentação, estipulando ainda o pedido de adesão e restantes 

procedimentos, bem como o prazo de execução do plano (20 dias) e a comissão de 

análise, ficaram criadas as condições para que os municípios portugueses, em tempo 

muito curto, preparassem todo o processo com vista à sua aprovação e utilização dos 

fundos, ainda antes do final do ano de 2012, incrementando assim, imediatamente a 

disponibilidade de meios financeiros na economia portuguesa. ----------------------------------- 

----- b) Acompanhando completamente o espírito e o tempo da Lei, a Câmara Municipal 

de Moimenta da Beira aprovou o seu plano, em reunião ordinária realizada no dia 

26/09/2012, tendo a Assembleia Municipal procedido à respetiva aprovação, em sessão 

ordinária realizada em 28/09/2012, ocorrendo o seu envio para a comissão de análise 

em 04/10/2012, pouco mais de um mês após a publicação da Lei 43/2012 e quase três 

meses antes do final do ano de 2012; ------------------------------------------------------------------- 

----- c) Do plano aprovado, tanto pela Câmara, como pela Assembleia Municipal, 

constam todos os pressupostos que fazem parte do Plano de Ajustamento Financeiro 

apresentado, e nos quais os órgãos autárquicos se basearam para tomarem as suas 

decisões. Um desses pressupostos, porventura o mais crítico, dado o seu impacto no 
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concelho e na vida dos cidadãos, é a taxa de IMI subjacente ao PAF e a toda a 

legislação do PAEL; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Como é sabido, a taxa máxima do IMI que o Município de Moimenta da Beira se 

comprometeu a aplicar em 2012, quando aprovou todos os documentos do PAEL, era a 

taxa máxima em vigor naquele ano, ou seja, de 0,4%. O facto de o contrato ter sido 

assinado apenas no ano de 2013 não dependeu da vontade do município, que se 

mostrou disponível, e com todas as condições, para a respetiva assinatura em 2012, ano 

em que, repetimos, a taxa máxima do IMI era de 0,4%. Aliás, todas as projeções 

financeiras apresentadas, e aprovadas por todas as entidades competentes, foram 

elaboradas, e assim se mantêm, com a taxa de IMI de 0,4%. É certo que o Município de 

Moimenta da Beira não teria aderido ao PAEL se tivesse sido confrontado com uma taxa 

de IMI de 0,5%, no ano em que aprovou a sua proposta e a submeteu a aprovação das 

diversas entidades; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- e) No que respeita às projeções efetuadas para a arrecadação de IMI, por exemplo 

para o ano de 2014 – em tudo semelhante aos restantes anos do plano – praticando a 

taxa de 0,4% em vigor, como sempre esteve previsto, o Município de Moimenta da Beira 

supera-as largamente, na medida em que a uma previsão de € 808.530,01 (oitocentos e 

oito mil quinhentos e trinta euros e um cêntimo) corresponde uma arrecadação real de € 

1.171.596,20 (um milhão cento e setenta e um mil, quinhentos e noventa e seis euros e 

vinte cêntimos) no ano de 2014, como é reconhecido na análise feita pela DGAL aos 

dados previsionais para o ano de 2015. Isto significa que mantendo a taxa prevista e em 
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vigor, o Município excede em 44,9% a previsão para arrecadação de IMI, o que prova a 

desnecessidade de qualquer aumento de taxa, para cumprir os pressupostos 

apresentados e aprovados; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- f) Além do mais, com a taxa em vigor de 0,4% o Município de Moimenta da Beira 

tem uma capitação de IMI largamente acima da média do conjunto dos concelhos da 

região em que se insere, designadamente os que compõem o Distrito de Viseu e a CIM 

Douro, que no seu conjunto (35) apresentam uma capitação média, para o ano de 2013 

de € 83,68 / habitante, enquanto o Município de Moimenta da Beira apresenta uma 

capitação média de € 104,33 / habitante. Estes valores demonstram bem a injustiça que 

seria, para estes cidadãos, tomar uma medida de aumento da taxa de IMI; ------------------ 

----- g) O aumento da taxa de IMI recomendado na apreciação da DGAL seria injusto, 

como se disse, e injustificado, na medida em que não se mostra indispensável nem para 

atingir o valor da arrecadação de IMI constante do PAF, como ficou demonstrado, nem 

para atingir o objetivo de diminuição do endividamento municipal, que tem sido reduzido, 

todos os anos, com a taxa proposta, aprovada e em vigor; ---------------------------------------- 

----- h) A recomendação da DGAL também não poderia ter efeitos práticos nem no 

exercício anterior nem no atual, na medida em que a comunicação das taxas do IMI tem 

que ser feita, nos termos da Lei, impreterivelmente até ao fim de novembro de cada ano, 

o que já aconteceu no que respeita à taxa a praticar no ano de 2015; -------------------------- 

----- i) Entendemos, por fim, que a obrigação legal, contrária à vontade municipal, de 

praticar uma determinada taxa de IMI, poderia estar ferida de inconstitucionalidade. O 
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poder tributário das autarquias locais está previsto constitucionalmente no artigo 238.º, 

da Constituição da República Portuguesa (CRP). A fixação da taxa do IMI é uma 

prerrogativa dos Municípios, não podendo, nunca, ser imposta por terceiros, mesmo 

tratando-se do Estado. Como o Tribunal Constitucional tem enfatizado, as autarquias 

locais gozam do princípio da autonomia e subsidiariedade previstos nos artigos 6.º, n.º 1, 

237.º e 242.º da CRP. A estes princípios juntam-se os da Carta Europeia da Autonomia 

Local, em vigor na Ordem Jurídica Portuguesa desde abril de 1991. Assim, por via 

constitucional, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, estão vinculados 

a respeitar e a observar essa autonomia. A imposição de uma determinada taxa de IMI 

ao Município de Moimenta da Beira, para mais em clara violação do princípio da boa-fé, 

pelas razões já elencadas, constitui clara violação desses preciosos valores 

constitucionais; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5. Nos termos da apreciação técnica dos documentos previsionais do ano de 2015 

(PAEL), remetida a esta Câmara Municipal pela DGAL, em 05/12/2014, “ Na alçada do 

princípio da anualidade e plurianualidade previsto no artigo 41.º do mesmo regime financeiro, o Município 

de Moimenta da Beira não enquadrou o seu orçamento num QPPO – Quadro Plurianual de Programação 

Orçamental que, de acordo com esta norma legal faria parte do documento…”; “deverá proceder à 

alteração da Proposta de Orçamento municipal para 2015, por forma a que a mesma se conforme às 

disposições legais existentes, devendo igualmente o mesmo ser enquadrado num Quadro Plurianual, 

conforme previsto no artigo 41.º da Lei n.º 73/2013.” Assim, não obstante o decreto-lei que 

regulará os elementos constantes dos documentos aqui referidos ainda não ter sido 

publicitado, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, acatar esta recomendação 
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da DGAL, procedendo à elaboração e aprovação do referido quadro, remetendo-o, com 

os restantes elementos, à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. --------------- 

----- 6. Mais deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, remeter à Assembleia 

Municipal de Moimenta da Beira a presente deliberação relativa à apreciação técnica 

elaborada pela DGAL, que já acompanha os documentos previsionais, para os fins que 

aquele órgão deliberativo entender atribuir-lhe. ------------------------------------------------------- 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGAÇÃ O PPD/PSD.CDS-

PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA E CRISTIANO DIAS D E ALMEIDA COSTA 

COELHO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Os Vereadores da Coligação PPD/PSD.CDS-PP concordam com os fundamentos da deliberação 

relativa à apreciação técnica dos documentos previsionais do ano de 2015 (PAEL), remetida a esta 

Câmara Municipal pela DGAL, em 05/12/2014. Consideram, no entanto, desejável e adequado que o 

desvio da situação financeira do município, face ao previsto no plano de ajustamento financeiro, deve ser 

combatido e compensado, tendo em conta as recomendações feitas pela DGAL para aumento das 

receitas indicadas, também através da diminuição da despesa corrente. A implementação desta medida 

pelo lado da despesa permitirá, igualmente, reduzir a dívida comercial de curto prazo, que se desvia em 

bastante mais do dobro do inicialmente previsto”. ==================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

107 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 12, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 651.108,09 

(seiscentos e cinquenta e um mil, cento e oito euros e nove cêntimos), assim 
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discriminado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ………………..  €  561.266,47 

                            b) Dotações não Orçamentais …………..  €    89.841,62 

                     TOTAL: ……………………………….…...... €  651.108,09 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

108 - 310/302/181 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos/ Cr onograma Financeiro, Plano 

de Mão de Obra / Cronograma de Mão de Obra, Plano d e Equipamentos, 

Cronograma de Equipamentos e Plano de Prevenção e G estão de Resíduos -  

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

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, RUI JORGE MARANTES DIAS 

GOMES CORREIA, presente à reunião a informação, com a referência 23 -

RJ/DPOUA/2014, datada de 18 de Novembro, último, com o seguinte teor: ------------------ 

----- “A presente informação surge no seguimento do definido no Caderno de Encargos, no ponto 4.4.1, 

o qual refere que “No prazo de 44 dias e que se contará sempre a partir da data da consignação deverá 

o empreiteiro apresentar o plano definitivo dos trabalhos da empreitada, observando, na sua 

elaboração, a metodologia fixada neste Caderno de Encargos.”. -------------------------------------------- 

----- O auto de consignação foi assinado aos 9 de Outubro de 2014 e em reunião de obra a firma 

construtora entregou o plano de Trabalhos; de Pagamentos / Cronograma Financeiro; de Mão de Obra; 
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Cronograma de Mão de Obra; de Equipamentos e Cronograma de Equipamentos. ------------------------- 

----- Em relação aos referidos, que se anexam, informa-se favoravelmente. ------------------------------- 

----- Para melhor enquadramento temporal da execução desta empreitada, refere-se que: --------------- 

----- Auto de Consignação: 9 de Outubro de 2014 ------------------------------------------------------------ 

----- Tempo de Execução: 273 dias, incluindo sábados, domingos e feriados ------------------------------- 

----- Auto de Recepção Provisória: 9 de Julho de 2015-------------------------------------------------------- 

----- Valor de Contrato: €1.182.322,84 ----------------------------------------------------------------------- 

----- Refere-se que este planos terão que ser aprovados pelo Dono de Obra, conforme definido no art. 

361, ponto 5 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, o 

qual refere que “O plano de trabalhos ajustado carece de aprovação pelo dono de obra, no prazo de 

cinco dias após a notificação do mesmo pelo empreiteiro, equivalente o silêncio a aceitação.”, caso 

assim o entenda. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Na mesma reunião de obra, a firma construtora entregou o Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição para aprovação pelo dono de obra. ----------------------------------- 

----- Este documento desenvolve o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos elaborado em fase de 

projecto e adaptado na fase de obra, asseguram o cumprimento dos princípios gerais de gestão de 

Resíduos em especial dos Resíduos de Construção e Demolição, ao qual se informa favoravelmente. ---- 

----- O desenvolvimento deste plano enquadra-se ao abrigo do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro – estabelece o regime geral da gestão de resíduos e do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 

Março – estabelece o regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições 

de edifícios ou de derrocadas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Fica ao cuidado do Dono de Obra proceder á aprovação dos Planos supra citados caso assim o 

entenda.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os planos acima 

referidos, nos termos da informação técnica. ================================= 

109 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POE NTE - TROÇO 2, 
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ENTRE A EN 226, (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA -   

Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos/ Cronograma  Financeiro, Plano de Mão 

de Obra/Cronograma de Mão de Obra, Plano de Equipam entos, Cronograma de 

Equipamentos e Plano de Prevenção e Gestão de Resíd uos - Aprovação  ======== 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, RUI JORGE MARANTES DIAS 

GOMES CORREIA, presente à reunião a informação, com a referência 26 -

RJ/DPOUA/2014, datada de 26 de novembro último, com o seguinte teor: -------------------- 

----- “A presente informação surge no seguimento do definido no Caderno de Encargos, no ponto 4.4.1, 

o qual refere que “No prazo de 44 dias e que se contará sempre a partir da data da consignação deverá 

o empreiteiro apresentar o plano definitivo dos trabalhos da empreitada, observando, na sua 

elaboração, a metodologia fixada neste Caderno de Encargos.”. -------------------------------------------- 

----- O auto de consignação foi assinado aos 9 de Outubro de 2014 e em reunião de obra a firma 

construtora entregou o Plano de Pagamentos / Cronograma Financeiro; Plano de Trabalhos; Plano de 

Mão de Obra; Plano de Equipamentos ------------------------------------------------------------------------- 

----- Em relação aos referidos, que se anexam, informa-se favoravelmente. ------------------------------- 

----- Para melhor enquadramento temporal da execução desta empreitada, refere-se que: --------------- 

----- Auto de Consignação: 9 de Outubro de 2014 ------------------------------------------------------------ 

----- Tempo de Execução: 288 dias, incluindo sábados, domingos e feriados ------------------------------- 

----- Auto de Recepção Provisória: 24 de Julho de 2015 ----------------------------------------------------- 

----- Valor de Contrato: €1.229.364,18 ----------------------------------------------------------------------- 

----- Refere-se que este planos terão que ser aprovados pelo Dono de Obra, conforme definido no art. 

361, ponto 5 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, o 

qual refere que “O plano de trabalhos ajustado carece de aprovação pelo dono de obra, no prazo de 

cinco dias após a notificação do mesmo pelo empreiteiro, equivalente o silêncio a aceitação.”, caso 

assim o entenda. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Na mesma reunião de obra, a firma construtora entregou o Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição para aprovação pelo dono de obra. ----------------------------------- 

----- Este documento desenvolve o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos elaborado em fase de 

projecto e adaptado na fase de obra, asseguram o cumprimento dos princípios gerais de Gestão de 

Resíduos em especial dos Resíduos de Construção e Demolição, ao qual se informa favoravelmente. ---- 

----- O desenvolvimento deste plano enquadra-se ao abrigo do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro – estabelece o regime geral da gestão de resíduos e do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 

Março – estabelece o regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições 

de edifícios ou de derrocadas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Fica ao cuidado do Dono de Obra proceder á aprovação dos Planos supra citados caso assim o 

entenda. “ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os planos acima 

referidos, nos termos da informação técnica. ================================= 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

110 - 320/316/002 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EL ABORAÇÃO DO MAPA 

DE RUÍDO DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA – Adjudi cação e aprovação da 

minuta do contrato  =================================================== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 

URBANISMO E AMBIENTE, presente à reunião a informação, com a referência 85-

LS/DPOUA/2014, datada de 26 de novembro, último, com o seguinte teor: ------------------- 

----- “No seguimento do Ajuste Directo desencadeado para a “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA”, foi convidada a 

apresentar proposta a empresa SINTESE, Consultoria em Planeamento, Lda.. ----------------------------- 

----- Perante o convite que lhe foi feito, a concorrente apresentou proposta, tendo esta sido instruída 
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com todos os elementos exigidos, e com o valor de 9.750,00€, (nove mil, setecentos e cinquenta 

euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, tendo em conta que a proposta foi instruída com todos os elementos que haviam 

sido exigidos, e, tendo em conta que o valor da proposta é inferior ao preço base de concurso que havia 

sido estipulado, entende-se que a proposta poderá ser admitida a concurso. ------------------------------ 

----- Por sua vez, perante o facto de ter sido apresentada uma única proposta, (nos termos do 

estipulado no n.º 2, do art.º 125.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro), considera-se não 

haver lugar às fases de negociação e de audiência prévia, nem à elaboração de relatórios preliminar e 

final. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, o presente processo encontra-se em condições de ser objecto de decisão final, 

nomeadamente, em condições de merecer decisão quanto à eventual adjudicação da prestação de 

serviços em causa.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da respetiva minuta do contrato, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, para eventual 

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Coligação PPD/PSD.CDS-PP, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, com 

base na declaração de voto a seguir transcrita, o seguinte: ---------------------------------------- 

----- 1. Concordar com a informação acima transcrita; ----------------------------------------------- 

----- 2. Adjudicar à empresa SINTESE, Consultoria em Planeamento Ldª., a prestação de 

serviços supra citada, pelo valor de € 9.750,00€, (nove mil, setecentos e cinquenta 

euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, notificando-a para, nos termos 

do disposto no artigo 126.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, apresentar os documentos de habilitação que forem 
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legalmente exigidos; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3. Aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no artigo 98.º, do mesmo 

Código, devendo proceder-se ao seu envio ao adjudicatário. ------------------------------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD .CDS-PP, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO : “Considerando que a matéria em 

discussão trata de contratos por ajuste direto, entendo o seguinte: ----------------------------------------- 

----- 1. A melhor forma de contratar na administração pública não passa, em meu entender, pelo 

contrato por ajuste direto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Os modelos concorrenciais mesmo que por ajuste direto permitem, à partida, a obtenção de 

melhores condições financeiras para o município. ------------------------------------------------------------ 

----- 3. Há momentos em que este processo de contratação se pode justificar, a saber: situações em 

que a morosidade de um concurso público ponha em causa o interesse público; situações em que seja 

reconhecida a falta de experiencia dos concorrentes da empresa contratada; ou ainda, nos casos em se 

prove que há efetivos ganhos para o município. -------------------------------------------------------------- 

----- 4. Na situação concreta, e após pergunta ao executivo, este contrato de prestação de serviços 

justifica-se dada a existia de um acordo firmado em 2004; -------------------------------------------------- 

----- 5. Tendo em consideração que os dois contratos de prestação de serviços se devem a factores que 

desconheço, entendo que devo abster-me.” ======================================= 

111 - 340/323/500 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O AC OMPANHAMENTO DA 

CONFERÊNCIA DE SERVIÇOS (PARA EFEITOS DE PARECER FI NAL) E DO 

PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA, DO PROCESSO DE REVISÃ O DO PLANO 

DIRETOR MUNICIPAL – Adjudicação e aprovação da minu ta do contrato  ======== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 

URBANISMO E AMBIENTE, presente à reunião a informação, com a referência 84-
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LS/DPOUA/2014, datada de 26 de novembro, último, com o seguinte teor: ------------------- 

----- “No seguimento do Ajuste Directo desencadeado para a “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O 

ACOMPANHAMENTO DA CONFERÊNCIA DE SERVIÇOS (PARA EFEITOS DE PARECER FINAL) E 

DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA, DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL”, foi convidada a apresentar proposta a empresa SINTESE, Consultoria em Planeamento, 

Lda.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Perante o convite que lhe foi feito, a concorrente apresentou proposta, tendo esta sido instruída 

com todos os elementos exigidos, e com o valor de 10.000,00€, (dez mil euros), acrescido do valor do 

I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Neste contexto, tendo em conta que a proposta foi instruída com todos os elementos que haviam 

sido exigidos, e, tendo em conta que o valor da proposta é inferior ao preço base de concurso que havia 

sido estipulado, entende-se que a proposta poderá ser admitida a concurso. ------------------------------ 

----- Por sua vez, perante o facto de ter sido apresentada uma única proposta, (nos termos do 

estipulado no n.º 2, do art.º 125.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro), considera-se não 

haver lugar às fases de negociação e de audiência prévia, nem à elaboração de relatórios preliminar e 

final. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, o presente processo encontra-se em condições de ser objecto de decisão final, 

nomeadamente, em condições de merecer decisão quanto à eventual adjudicação da prestação de 

serviços em causa.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da respetiva minuta do contrato, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, para eventual 

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Coligação PPD/PSD.CDS-PP, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, com 

base na declaração de voto a seguir transcrita, o seguinte: ---------------------------------------- 
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----- 1. Concordar com a informação acima transcrita; ----------------------------------------------- 

----- 2. Adjudicar à empresa SINTESE, Consultoria em Planeamento, Lda a prestação de 

serviços supra citada, pelo valor de € 10.000,00€, (dez mil euros), acrescido do valor do 

I.V.A. à taxa legal em vigor, notificando-a para, nos termos do disposto no artigo 126.º, 

do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, apresentar os documentos de habilitação que forem legalmente exigidos; --------- 

----- 3. Aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no artigo 98.º, do mesmo 

Código, devendo proceder-se ao seu envio ao adjudicatário. ------------------------------------- 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO P PD/PSD.CDS-PP, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO ------------ ------------------------------------ 

----- “Considerando que a matéria em discussão trata de contratos por ajuste direto, entendo o 

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. A melhor forma de contratar na administração pública não passa, em meu entender, pelo 

contrato por ajuste direto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Os modelos concorrenciais mesmo que por ajuste direto permitem, à partida, a obtenção de 

melhores condições financeiras para o município. ------------------------------------------------------------ 

----- 3. Há momentos em que este processo de contratação se pode justificar, a saber: situações em 

que a morosidade de um concurso público ponha em causa o interesse público; situações em que seja 

reconhecida a falta de experiencia dos concorrentes da empresa contratada; ou ainda, nos casos em se 

prove que há efetivos ganhos para o município. -------------------------------------------------------------- 

----- 4. Na situação concreta, e após pergunta ao executivo, este contrato de prestação de serviços 

justifica-se dada a existia de um acordo firmado em 2004; -------------------------------------------------- 

----- 5. Tendo em consideração que os dois contratos de prestação de serviços se devem a factores que 

desconheço, entendo que devo abster-me.”. ====================================== 



 Fl.152 
____________ 

 

____________ 

2014.12.15 
L i v º .  149  

                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 

                                                                   
 
112 - 340/397/012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EL ABORAÇÃO DOS 

ESTUDOS PRÉVIOS DA BARRAGEM DA NAVE E DA BARRAGEM D A BOAVISTA –  

Adjudicação e aprovação da minuta do contrato  ============================ 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 

URBANISMO E AMBIENTE, presente à reunião a informação, com a referência 83-

LS/DPOUA/2014, datada de 26 de novembro, último, com o seguinte teor: ------------------- 

----- “No seguimento do Ajuste Directo desencadeado para o “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 

ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRÉVIOS DA BARRAGEM DA NAVE E DA BARRAGEM DA 

BOAVISTA”, foi convidado a apresentar proposta o ITECons - Instituto de Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção. ---------------------------------------------------

----- Perante o convite que lhe foi feito, o concorrente apresentou proposta, tendo esta sido instruída 

com todos os elementos exigidos, e com o valor de 17.000,00€, (dezassete mil euros), acrescido do 

valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, tendo em conta que a proposta foi instruída com todos os elementos que haviam 

sido exigidos, e, tendo em conta que o valor da proposta é inferior ao preço base de concurso que havia 

sido estipulado, entende-se que a proposta poderá ser admitida a concurso. ------------------------------ 

----- Por sua vez, perante o facto de ter sido apresentada uma única proposta, (nos termos do 

estipulado no n.º 2, do art.º 125.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro), considera-se não 

haver lugar às fases de negociação e de audiência prévia, nem à elaboração de relatórios preliminar e 

final. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, o presente processo encontra-se em condições de ser objecto de decisão final, 

nomeadamente, em condições de merecer decisão quanto à eventual adjudicação da prestação de 

serviços em causa.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O processo vem acompanhado da respetiva minuta do contrato, que nesta ata 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, para eventual 
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aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- 1. Concordar com a informação acima transcrita; ----------------------------------------------- 

----- 2. Adjudicar à empresa ITECons - Instituto de Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico em Ciências da Construção a prestação de serviços supra citada, pelo valor 

de € 17.000,00€, (dezassete mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em 

vigor, notificando-a para, nos termos do disposto no artigo 126.º, do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, apresentar 

os documentos de habilitação que forem legalmente exigidos; ----------------------------------- 

----- 3. Aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no artigo 98.º, do mesmo 

Código, devendo proceder-se ao seu envio ao adjudicatário. ===================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

113 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

reunião realizada em 24 de Março, último, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, 

em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:  ===================================== 
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----- JOSÉ ANTÓNIO SALGUEIRO DE JESUS, para ocupação da via pública com 

andaimes, em 5 m2, na Rua da Junta de Freguesia, na localidade de Paradinha, União 

de Freguesias de Paradinha e Nagosa, a que se refere o Proc.º n.º 91.14; ------------------- 

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

114 - 360/344/228.09 – OBRAS PARTICULARES – Constit uição de propriedade 

horizontal =========================================================== 

========== Oriundo da Firma NELSON OLIVEIRA GOMES – SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA, presente à reunião um pedido de emissão de certidão de 

constituição de propriedade horizontal, de um edifício sito no lugar denominado Solveira, 

Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 280-

SV/DPOUA/14, de 26 de novembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

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

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a certidão em conformidade. ===== 

115 – 360/991/66.14 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo do Senhor VITOR HUGO NUNES VALENTE ALVES, presente à 

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

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

- AUGI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 305-

SV/DPOUA /14, datada de 05 do corrente mês, emitindo parecer favorável. ----------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


