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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM UM DE FEVEREIRO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 03/06 

========== No primeiro dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e seis, nesta Vila 

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

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

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

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

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA,  

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

LOPES FERREIRA e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de 

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

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

realizada no dia 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de 

actas 123, cuja ordem  do dia  havia sido previamente distribuída a todos os seus 

membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de 18 de 

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

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

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº. 1, do artº. 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

JUSTIFICAR a falta de hoje da Vereadora, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, 

por motivos da sua vida profissional. ======================================= 

01- ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

047 - 020/015/008 – PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – Grupo Parlamentar == 

========== Proveniente do Partido referenciado em epígrafe, presente à reunião um 

ofício sem referência, datado de 11 de Janeiro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a remeter cópia do 

requerimento apresentado na Assembleia da República, sobre a Reestruturação das 

Forças Policiais e Insegurança no Distrito de Viseu. ------------------------------------------------- 

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

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos 

048 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário de Funcionamento de 

Estabelecimentos Comerciais =========================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do artº. 7., do Regulamento 

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presentes à reunião as 

seguintes comunicações: ------------------------------------------------------------------------------------

----- ALEXANDRE MIGUEL DE ALMEIDA SANTOS, com estabelecimento comercial de 

"WEBDEMO – SOLUÇÕES EMPRESARIAIS", sito na Avenida  Bombeiros Voluntários, 
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nesta Vila,  dando conta que pretende praticar o seguinte horário: ------------------------------

----- "De Segunda a Sexta-Feira das 09H30 às 19H00, com interrupção das 12H30 às 

14H30 e encerramento semanal aos Sábados e Domingos”. -------------------------------------- 

----- EVARISTO FERREIRA DOS SANTOS, com estabelecimento comercial de "SALÃO 

DE CHÁ – MADRILENA LDA.", sito na Rua Dr.  João Lima Gomes, nesta Vila,  dando 

conta que pretende praticar o seguinte horário: -------------------------------------------------------

----- "De Segunda a Domingo das 07H30 às 00H00, sem interrupção para almoço e sem 

encerramento semanal”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os referidos processos vêm acompanhados das informações nº(s). 47 e 48/FISC, 

da Fiscalização Municipal, segundo as quais os horários pretendidos estão de acordo 

com o respectivo Regulamento. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os horários propostos.  

049 – 380/374/000 – FISCALIZAÇÃO – QUEIXAS OU DENÚNCIAS – Reconstrução 

de uma habitação – Ampliação sobre a via pública ========================== 

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

23 de Novembro, último, exarada a folhas 93 e 94, do livro de actas nº. 123, em que foi  

deliberado  notificar a requerente para cumprir escrupulosamente o projecto de 

arquitectura aprovado, presente à  reunião o respectivo processo, acompanhado de uma 

carta da Senhora MARIA OFÉLIA BOTELHO MORGADO, datada de 18 de Janeiro 

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

integrante, segundo a qual é da opinião que o revestimento exterior colocado no alçado 
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não se desenvolve para a via pública. -------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Dado que não são aduzidos novos elementos e esclarecimentos 

legalmente admissíveis, a Câmara deliberou, por unanimidade, manter a decisão 

anterior, devendo ser notificada a Senhora MARIA OFÉLIA BOTELHO MORGADO, em 

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

"Secção de Taxas e Abastecimento Público" 

050 - 110/110/000 -  PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA TAXA DE AVERBAMENTO DE 

SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS (TÁXIS) =================================== 

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

em 19 de Setembro de 2005, em que foi deliberado accionar os procedimentos 

administrativos com vista à revisão do Regulamento do Transporte Público de Aluguer 

em Veículos Ligeiros e Passageiros, e oriundo do Chefe da SECÇÃO DE TAXAS E 

ABASTECIMENTO PÚBLICO, em regime de substituição, ANTÓNIO DOS SANTOS 

PEREIRA, presente à reunião a Informação nº. 01/2006, datada de 10 de Janeiro, 

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

integrante, a  indicar, como referência, os valores das taxas aplicadas,  no que respeita à 

substituição de veículos, em vários Municípios do Distrito de Viseu. ---------------------------- 

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

reajustar os valores em sede de revisão do referido Regulamento. ================= 

051 – 150/158/000 e 150/167/400 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E 

SUB-DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ===================== 
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========= 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 

fixados 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/2002, de 11 de Janeiro, a seguir se identificam os processos 

relativos à concessão de licença de estabelecimento para exploração de máquinas de 

diversão e licenças para afixação de publicidade, que foram objecto de decisão de 

deferimento: ========================================================= 

LICENÇAS PARA COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE: ========================= 

----- PISCINAS DO TÁVORA, Prados de Baixo, Freguesia de Rua, colocação de uma 

lona com dizeres; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- S.G.L. – SOCIEDADE DE GÁS, LDA. – Avenida Calouste Gulbenkien, nº 24, 

Freguesia de Moimenta da Beira, colocação de reclamos luminosos. -------------------------- 

LICENÇA DE ESTABELECIMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE 

DIVERSÃO ========================================================= 

----- MARIA JUDITE MORGADO T. PAULO, proprietária do Café “O Europeu”, estrada 

Municipal, Carapito, Freguesia de Pêravelha. --------------------------------------------------------- 

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

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 
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052 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006 - 

1ªAlteração – 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, dá-se conhecimento da 1ª. Alteração ao Orçamento e às Grandes 

Opções do Plano, para o corrente ano, no  montante  de € 160.000,00  (cento e 

sessenta mil euros), quer na coluna de inscrições/reforços, quer na coluna das 

diminuições/anulações, aprovada por Despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 20 de Janeiro, último.---------------------------------------------------------------------------  

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

053 – 130/151/000 – EDIFÍCIO DO TRIBUNAL JUDICIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Ex-Conservatória do Registo Predial – Pedido de cedência precária daquelas 

instalações  ========================================================= 

========== Oriundo do INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA 

JUSTIÇA, e no seguimento do ofício desta Câmara Municipal, com o n.º 6231, datado de 

17 de Novembro do ano transacto, em que solicita ao Instituto referenciado  a cedência 

das instalações da Conservatória do Registo Predial, integrada no edifício do Tribunal 

Judicial da Comarca de Moimenta da Beira, presente à reunião o ofício n.º 932, datado 



 FlFlFlFl.62 

______________ 

 
                                                           06.02.01 

 
Livº .  124L ivº .  124L ivº .  124L ivº .  124     

                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 

                                                                   
 

de 20 de Janeiro, último, acompanhado, para apreciação, da minuta do  PROTOCOLO a 

celebrar entre este Município e o referido Instituto, para cedência das referidas 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que o Edifício da Câmara Municipal já não oferece as 

melhores condições operacionais e tendo em conta a necessidade de adoptar medidas 

que visam a melhoria dos serviços prestados, nomeadamente no acolhimento e 

atendimento dos cidadãos em geral e, ainda, perspectivando um aumento dos níveis de  

eficiência e eficácia fruto da mobilidade intersectorial, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aceitar em termos genéricos a proposta feita pelo Instituto supra referido. 

Ainda, assim, deve o assunto ser submetido ao Gabinete Jurídico com vista à introdução 

de outras cláusulas  na minuta do Protocolo, que legalmente se justifiquem, 

designadamente no que se refere à possibilidade de ligação funcional entre os edifícios, 

ao período de carência de rendas para compensação das obras de reparação e 

conservação a efectuar, à possibilidade de rescisão por qualquer das partes e outras 

cláusulas consideradas adequadas e pertinentes. =============================  

“Tesouraria” 

054 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 31, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 143.618,00 (cento e 

quarenta e três mil, seiscentos e dezoito euros), assim  discriminado:-------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... €     44.721,83 
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                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. €      98.896,17 

                                                                               TOTAL  ........................ €   143.618,00 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Edifícios Públicos  e Equipamentos Educativos” 

055 - 310/302/379 - EMPREITADA DE ACABAMENTOS DE 6 MORADIAS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL, NO BAIRRO DA FORMIGA, EM MOIMENTA DA BEIRA - 

Compensação de Trabalhos a Mais com Trabalhos a Menos - Trabalhos a Mais - 

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

========== Oriundo do Técnico Superior Principal, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação nº. JP02/DOM/2006, datada de 12 de 

Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dele fica a fazer 

parte integrante, segundo a qual, e pelos motivos ali descritos, propõe a compensação 

de trabalhos a mais por trabalhos a menos, no valor de € 7. 681,52 (sete mil, seiscentos 

e oitenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos), bem como propõe a aprovação de 

trabalhos a mais no montante de € 18.779,62 (dezoito mil, setecentos e setenta e nove 

euros e sessenta e dois cêntimos), a formalizar através de contrato adicional. --------------- 

----- Ainda relativamente a este assunto, o mesmo Técnico presta a informação nº. 

JP06/DOM/2006, datada de 27 do mesmo mês, com o seguinte teor: -------------------------- 

----- “No seguimento da Inf. Nº. JP02/DOM/2006 de 2006/01/12 e respectivo Despacho 
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do Sr. Presidente exarado na respectiva Informação, informa-se o seguinte: ----------------- 

----- A Empreitada inicial englobava a construção de 8 Moradias sendo daí retiradas as 

medidas para o acabamento deste conjunto de 6; ---------------------------------------------------- 

----- Nesta Empreitada assim como nas anteriores, nomeadamente no Bairro da Formiga 

em Moimenta da Beira, Peva, Soutosa e Leomil, a caixilharia não previa a aplicação de 

vidro duplo, situação que se tem verificado não funcional pois permite a condensação de 

humidade no interior com o respectivo escorrimento para o peitoril propondo-se agora 

aplicação de caixilharia com vidro duplo; ---------------------------------------------------------------- 

----- As Empreitadas anteriores também não previam a instalação de rede interior de gás;  

----- Os restantes trabalhos são pequenos acertos que também já foram levados a efeito 

em construções anteriores.” -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.03/07.01.02.01 onde, em 31 de Janeiro,  último, existia uma 

dotação orçamental disponível de € 238.005,93 (duzentos e trinta e oito mil, cinco euros 

e noventa e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 2.4.1, com o Código  0101 e Número de Projecto 2002/33, 

com a mesma dotação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Concordar com a informação técnica e autorizar a compensação de trabalhos a 

mais pelos trabalhos a menos, no montante de € 7. 681,52 (sete mil, seiscentos e oitenta 
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e um euros e cinquenta e dois cêntimos), nos termos do disposto do art.º 26.º e n.º 4, do 

art.º  31.º, ambos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; --------------------------------------- 

----- b) Aprovar e autorizar a realização dos trabalhos a mais no montante de € 

18.779,62 (dezoito mil, setecentos e setenta e nove euros e sessenta e dois cêntimos), 

formalizando-os através de contrato adicional; -------------------------------------------------------- 

----- c) Notificar a firma adjudicatária para, nos termos do n.º 2, do artigo 110.º, do 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, apresentar caução; ------------------------------------------ 

----- d) Remeter ao IMOPPI – Instituto dos Mercados e Obras Públicas e Particulares e 

do Imobiliário, cópia da informação técnica acima referida, nos termos e para efeitos do 

disposto no n.º 3, do art.º 46.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ============ 

  03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

056 - 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", "PROJECTOS DE ARQUITECTURA", "PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES" e "PROJECTOS DE ESPECIALIDADES" 
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que, no âmbito da Delegação e Sub-delegação de competências estabelecidas no 

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

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

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

----- JOÃO FERNANDO CORREIA,  para construção de um muro de vedação com 60 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Penedo da Raposa", na  

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 7.06;  ---------------------------------------------- 

----- JOÃO MANUEL DOS ANJOS SANTOS, para pintura de um muro, sito na Sede da 

Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 9.06; ----------------------------------------------- 

----- FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA, para colocação de um telhado da sua 

casa de habitação, sita no lugar do Eirô, na Vila de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 

10.06; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- PAULO JORGE DA COSTA DIAS, para acabamentos constantes de rebocos e 

pinturas da sua casa de habitação, sita no lugar denominado "Sertã", Freguesia de 

Caria, a que se refere o Proc.º n.º 12.06; --------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ JOÃO JESUS MATOS, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no Bairro do Lobato, na localidade de 

Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 14.06; ------------- 

----- ANTÓNIO RODRIGUES MAGALHÃES, para construção de um muro de vedação 

com 40 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Carril", Freguesia de 

Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 15.06. ---------------------------------------------------------------- 
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PROCESSOS SIMPLES COM CONDICIONANTES: =========================== 

----- JOSÉ SIDÓNIO SEMITELA MENESES, para construção de um muro de vedação, 

com 50 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Rebolal", Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 8.06, devendo o requerente solicitar à 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o respectivo alinhamento. -------------------------------------------- 

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

----- MANUEL JESUS BERNARDO, para construção de um edifício destinado a criação 

de frangos (Aviário), que pretende levar a efeito no lugar denominado "Poço Grande", na 

localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 424.03; ---- 

----- EDUARDO JUBILADO BELARDO, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na Rua Direita, na localidade e Freguesia de Baldos, a que 

se refere o Proc.º n.º 354.05; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA HELENA COELHO PAIVA TELES, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Vale Melhor", na localidade 

e Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 421.05. ----------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES: =================== 

----- MANUEL JESUS BERNARDO, para ampliação de um armazém agrícola, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Salgueiro", na localidade de Porto da 

Nave, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 67.05, devendo o requerente 

entregar os elementos em falta juntamente com os projectos de especialidades. ----------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES: ===================================== 
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----- ANTÓNIO MANUEL SOARES LOUREIRO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 13, no loteamento a que se refere o 

alvará  n.º 04/99, sito no lugar denominado "Fragas da Forca", nesta Vila de Moimenta 

da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 317.05. ---------------------------------------------------------- 

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

057 – 360/338/245.92 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um edifício 

destinado a habitação - Alteração do projecto de arquitectura ================= 

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

CARDOSO, presente à reunião a alteração ao projecto de arquitectura, relativamente à 

construção de um edifício destinado a habitação, sito no lugar denominado "Andinhos", 

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 09-

OS/DPOM/2006, datada de 23 de Janeiro, último em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

projecto de arquitectura. ================================================ 

058 – 360/338/38.96 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alterações ao projecto inicial de uma habitação unifamiliar ===================  

========== Oriundo da Senhora ALCINA MARIA GOMES DAVID CARVALHO, 

presente à reunião as alterações ao projecto inicial de uma habitação unifamiliar, sita no 
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lugar denominado "Vale de Prelinhos", na Freguesia de Vilar. ----------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte  informação: --------------- 

----- " A presente informação diz respeito às alterações ao projecto de arquitectura de 

uma habitação unifamiliar que a requerente pretende levar a efeito num prédio existente 

no lugar de "Vale de Prelinhos", na freguesia do Vilar. ----------------------------------------------

----- Informa-se favoravelmente às alterações ao projecto de arquitectura". ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

projecto de arquitectura. ================================================  

059 – 360/338/122.00 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

========== Oriundo do Senhor ABÍLIO DE JESUS GONÇALVES, presente à reunião o 

projecto de arquitectura relativo à ampliação de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "S. Mamede", Freguesia 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 11-

OS/DPOM/2006, datada de 25 de Janeiro, último em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

060 – 360/338/98.02 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 
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Reconstrução de um edifício destinado a Centro Comercial =================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar os elementos em falta aos 

Senhores A. CORREIA e J. MARQUES, relativamente à reconstrução de um edifício 

destinado a Centro Comercial, que pretendem levar a efeito na Av. 25 de Abril, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, 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 5-RJ/DPOM/05, 

datada de 03 de Janeiro último, 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 os projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença, condicionada à entrega da planta 

desenhada, conforme o mencionado na referida informação técnica. =============== 

061 – 360/338/221.02 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Alteração ao projecto de uma habitação unifamiliar ========================= 

========== Oriundos do Senhor EMILIO FORMOSO DOS SANTOS, presentes à 

reunião os projectos de especialidades relativos à alteração ao projecto de uma 

habitação unifamiliar, sita na localidade e Freguesia de Baldos. --------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 21-RJ/DPOM/05, 

datada de 17 de Janeiro, último 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. ================================= 

062 – 360/338/538.02 – 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 em falta ao 

Senhor ALFREDO MORAIS COELHO, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cruz das Almas", 

Freguesia de Paçô, presentes à reunião os projectos de especialidades 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 15-RJ/DPOM/05, 

datada de 11 de Janeiro último, 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. ================================= 

063 – 360/338/206.03 – OBRAS PARTICULARES – Reconstrução de uma casa de 

habitação - Programa Solarh =========================================== 
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========== Oriundo da Senhora MARIA CÂNDIDA SOUSA CANELAS, presente à 

reunião o seguinte requerimento, transcrito na parte que interessa : ---------------------------- 

----- " (...) como o projecto de construção foi elaborado pelo Gabinete técnico local vem 

por este meio informar que não lhe é possível apresentar o Termo de Responsabilidade 

pela execução da obra, assim como o Plano de Segurança e Saúde solicitados e 

pedindo informação sobre as providências a efectuar". --------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: ---------------- 

----- "(...) Uma vez que a construção já se encontra executada, o referido Termo de 

Responsabilidade deverá ser elaborado pelo Técnico que fez o acompanhamento da 

obra, assim como deverá elaborar o respectivo Plano de Segurança e Saúde". ------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o projecto foi elaborado e acompanhado pela 

equipa do Gabinete Técnico Local, da Vila da Rua, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dispensar a requerente da apresentação do Termo de Responsabilidade e 

do Plano de Segurança de Saúde, no acto do levantamento da licença. ============= 

064 – 360/338/549.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades- 

Construção de um pavilhão destinado a atelier de escultura ================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar os elementos em falta ao 

Senhor NOEL MONTEIRO ESCULTURA, Ld.ª, relativamente à construção de um 

pavilhão destinado a atelier de escultura, que pretende levar a efeito no lugar 
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denominado "Vinha ou Cimo de Vila", Freguesia de Paçô, presente à reunião o processo 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 18-RJ/DPOM/05, 

datada de 16 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

favorável com condicionantes. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

documentos solicitados na informação técnica acima referida. ==================== 

065 – 360/338/624.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades- 

Construção de um anexo para arrumos =================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar os elementos em falta à 

Senhora MARIA ALBERTINA FERREIRA PEREIRA LOPES, relativamente à construção 

de um anexo para arrumos, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Quintas", 

na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, presentes à reunião os projectos de 

especialidades, acompanhados 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 14-RJ/DPOM/05, 

datada de 11 de Janeiro, último em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 
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favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

066 – 360/338/82.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Reconstrução e ampliação 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 em falta ao 

Senhor ARMINDO ALVES RODRIGUES, relativamente à reconstrução e ampliação de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Forno ou Rua Tomás 

Ribeiro, nesta Vila de Moimenta da Beira, 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 25-RJ/DPOM/05, 

datada de 24 de Janeiro, último em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

especialidades, emitir a respectiva licença e conceder um prazo de 90 (noventa) dias 

para apresentar o documento de legitimidade. ================================ 

067 – 360/338/272.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar os elementos em falta à 

Senhora DULCE GOMES TEIXEIRA, relativamente à reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Alho, na localidade da Semitela, 

Freguesia de Leomil, 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 29-RJ/DPOM/05, 

datada de 26 de Janeiro, último 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. ================================= 

068 – 360/338/561.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Recuperação e ampliação de uma moradia unifamiliar ======================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido proceder à audiência da Senhora 

MARIA MANUEL PINTO LOURENÇO, relativamente à recuperação e ampliação de uma 

moradia unifamiliar,  que pretende levar a efeito na Rua da Veiga, na Sede da  

Freguesia da  Rua,  presente  à  reunião  o  processo  acompanhado  dos  elementos  

solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 17-OS/DPOM/05, 
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datada de 31 de Janeiro, último, 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 os projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença. ----------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, conceder ao requerente  um prazo 

de 30 (trinta) dias, para entregar o registo do emparcelamento. =================== 

069 – 360/338/68.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor FERNANDO DA COSTA GONÇALVES, presentes à 

reunião os projectos de especialidades relativos à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Alagosa", na localidade de 

Carapito, Freguesia de Peravelha. ------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 23-RJ/DPOM/05, 

datada de 19 de Janeiro último, 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. ================================= 

070 – 360/338/85.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar os elementos em falta ao 

Senhor AMADEU GOMES FERREIRA, relativamente à construção de um armazém que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Nabais de Cima", Freguesia de Ariz, 

presentes à reunião os projectos de especialidades 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 17-RJ/DPOM/05, 

datada de 16 de Janeiro, último em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável. No entanto, o requerente, no acto do levantamento do alvará de licença de 

construção, deverá entregar fotocópia do cartão de identificação fiscal do autor do 

projecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades, devendo o requerente, no acto do levantamento da licença de 

construção,  entregar  fotocópia  do  cartão  de  identificação  fiscal  do  autor do 

projecto. ============================================================ 

071 – 360/338/175.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido proceder à audiência do Senhor 

ANTÓNIO TEIXEIRA, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que 
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pretende levar a efeito no lugar denominado "Barroca", na localidade de Arcas, 

Freguesia de Sever, presente à reunião o processo acompanhado de uma declaração 

da Junta de Freguesia em que, pelos motivos alí descritos, confirma a cedência do 

terreno ao domínio público pelo requerente. ----------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 19-SV/DPOM/05, 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo que o terreno cedido praticamente salvaguardava os 

afastamentos regulamentares, a Câmara  deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto 

de arquitectura, que visa a ampliação vertical proposta. ========================= 

072 – 360/344/300.96 – OBRAS PARTICULARES -  Pedido de Constituição de 

Propriedade Horizontal ================================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido proceder à audiência da Firma 

ARCOGIVA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LD.ª, presente à reunião um 

pedido de certidão de constituição de propriedade horizontal, relativamente à construção 

de um edifício habitacional e comercial, sito no lugar denominado "Outeiro do Sino", 

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 18-OS/DPOM/05, 

datada de 01 do corrente mês em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação favorável atrás referida, a Câmara 

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. ======================================================== 

073 – 360/347/04.03 – LOTEAMENTOS URBANOS – Auto de Vistoria para efeitos de 

libertação parcial da caução prestada para garantia bancária, emitida pela Caixa 

Geral de Depósitos =================================================== 

========== Oriundo da Senhora AURORA DE JESUS GOMES, presente à reunião um 

requerimento, em que requer a recepção definitiva das obras de urbanização, 

relativamente à operação de loteamento, sito no lugar denominado "Quinta de Vale de 

Sapos" ou "Val dos Sapos", Freguesia de Vilar. ------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS, desta Câmara, 

a mesma elaborou o Auto de Vistoria, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual e pelas razões ali expostas  

deverá ser libertado apenas o  valor parcial de € 1.722,00 ( mil, setecentos e vinte e dois 

euros)  do valor global de € 4.222,00 (quatro mil, duzentos e vinte e dois euros), ficando 

deste modo, como garantia, ainda retido o valor de € 2,500,00 (dois mil e quinhentos 

euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara  deliberou, por unanimidade, libertar o referido valor parcial 

de € 1.722,00 (mil, setecentos e vinte e dois euros), devendo ficar ainda retido, como 

garantia, o valor remanescente de € 2,500,00 (dois mil e quinhentos euros).========== 

074 – 360/991/6.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão de 

emparcelamento ===================================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JOÃO DOS SANTOS PEREIRA, presente à 

reunião um requerimento em que requer certidão em como dois prédios contíguos, sitos 

no lugar denominado "Sarzeda", Freguesia de Moimenta da Beira, podem ser anexados, 

sem que o processo tenha de ser objecto de qualquer operação de loteamento. ----------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 03-LS/DPOM/05, 

datada de 24 de Janeiro, último em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

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

075 – 360/991/11.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão de 

emparcelamento ===================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MANUEL GOMES DA SILVA, presente à 

reunião um requerimento em que requer certidão em como dois prédios contíguos, sitos 

na Rua Teófilo Braga e Rua 31 de Janeiro, nesta Vila de  Moimenta da Beira, podem ser 

anexados, sem que o processo tenha de ser objecto de qualquer operação de 
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loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 03-LS/DPOM/05, 

datada de 27 de Janeiro, último 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” 

076 – 370/389/000 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO A RECUPERAÇÃO DE 

HABITAÇÃO “RECUPERA” ============================================= 

========== Oriundo da Técnica Superior, SÍLVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA, 

e no seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 19 de 

Setembro de 2005, exarada a folhas 240 e 241, ponto 249, do livro de actas nº. 122, 

presente à reunião a informação n.º 15-SV/DPOM/06, datada de 12 do corrente mês,  

com o seguinte teor:------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Após visita ao local verificou-se que a construção se encontra para além de 

inacabada, bastante degradada. Verificou-se que a mesma, não possui qualquer 

estrutura de betão armado que a suporte, ou outro qualquer tipo de estrutura.--------------- 

----- Caso seja considerada a reabilitação da referida construção, há que ter em conta o 

valor atribuído em reunião de Câmara de 05/09/19, de 8.000€ (oito mil euros) para o seu 
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financiamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Desse valor, e atendendo às obras que se considerarão prioritárias para que a 

habitação venha a possuir o mínimo de condições de habitabilidade, poder-se-á 

efectuar:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----1. Reformulação da cobertura;------------------------------------------------------------------------- 

-----2. Reboco de paredes interiores e exteriores;----------------------------------------------------- 

-----3. Caixilharias exteriores – janelas e porta principal;--------------------------------------------- 

-----4. Pavimentação de toda a habitação;--------------------------------------------------------------- 

-----5. Construção de uma instalação sanitária.-------------------------------------------------------- 

----- Julga-se no entanto, que não será de todo descabido, dado a situação do agregado 

familiar, e o estado de conservação e resistência da construção, que seja considerada a 

possibilidade de realojamento provisório da família e a aquisição de habitação no âmbito 

do Programa PROHABITA, para arrendamento social, tal como já foi referido na 

informação da Divisão de Acção Social, em 2005/12/07”.------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a solução preconizada 

na informação técnica, devendo as intervenções serem periodizadas. ============== 

077 – 710/714/000 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL – Instrução – 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares – Acordo de Cooperação  ========== 

========== Oriundo da DREN – DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE, 

presente à reunião, para conhecimento, um ofício com a referência 4478, datado de 17 

de Janeiro, último, acompanhado do Acordo de Cooperação do Programa da Rede de 
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Bibliotecas Escolares.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cooperação e autorizar o Senhor Presidente a assinar o referido Acordo. =========== 

078 – 720/999/000 – CULTURA E ACÇÃO SOCIAL – Diversos ================== 

========== Oriundo da Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, presente à 

reunião um ofício com a referência CM00157, datado de Dezembro de 2005, dando 

conhecimento da celebração do 53.º Dia Mundial dos Leprosos, no dia 29 de Janeiro, 

último, solicitando a colaboração de todos os amigos, associados e colaboradores, 

através da afixação de cartazes alusivos, divulgação de folhetos, venda de material 

(livros, postais, t-shirts, pines, estojos de canetas, porta chaves etc.) dinamização dos 

peditórios locais e recolha de fundos. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

atribuir um subsídio de € 100 (cem euros).=================================== 

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

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 
 


