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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SETE DE JUNHO  DO ANO DE DOIS 

MIL E TREZE ======================================================== 

ATA N.º 12/13 

========== Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, nesta Vila de 

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

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

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

novembro de 2009, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA o primeiro na qualidade de Presidente 

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

qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 04 de 

novembro de 2009, exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de atas 139, cuja ordem do 

dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no nº 3, do art.º 87º., da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. =============== 

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

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

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

ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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01.01. GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS  

220 – 020/030/000 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  ======================= 

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

datada de 4 do corrente mês, acompanhada da minuta de um protocolo de colaboração, 

que nesta ata se consideram integralmente transcritos e dela fazem parte integrante, 

onde se propõe que se disponibilize ao ACES Douro II – Douro Sul / Centro de Saúde de 

Moimenta da Beira uma viatura da marca da Opel, modelo Corsa-C, matrícula 95-AU-26, 

para os fins e nas condições previstas no mesmo. --------------------------------------------------- 

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

respetiva minuta do protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva 

assinatura. ========================================================== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

221 – 120/129/000 – PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PRO VIMENTO DE UM 

CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3º. GRAU  =========================== 

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

datada de 4 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela 

faz parte integrante, segundo a qual propõe a abertura de procedimento concursal para 

preenchimento do lugar de direção intermédia de 3º grau, para a Unidade Orgânica de 

Desenvolvimento Social, Cultural e Educação (UODSCE). ---------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por maioria , com o voto contra dos Vereadores 

da Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, com fundamento na declaração de voto a seguir transcrita, aprovar a 

abertura de procedimento concursal para provimento de um cargo de direção intermédia 

de 3.º grau, nos exatos termos da proposta supra referida, submetendo a mesma à 

Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 4.º, da 

Lei nº. 49/2912, de 29 de agosto. ------------------------------------------------------------------------- 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGAÇÃ O PSD/PP, LUÍS 

CARLOS PEREIRA DA SILVA E JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO ------------- 

----- “1. Considerando que o reconhecimento da necessidade de prover o cargo de direção intermédia 

de 3º. grau, da Unidade Orgânica de Desenvolvimento Social e Cultural, se verifica apenas nesta data, 

a três meses do final do atual mandato autárquico, momento em que ocorre já a definição das listas 

eleitorais das Autárquicas 2013; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Considerando que o processo de abertura do concurso agora proposto irá decorrer em ambiente 

de pré-campanha eleitoral; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Considerando que a habilitação literária que é proposta para este concurso é, exclusivamente, a 

licenciatura em História; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Considerando que na definição de competências as áreas de atuação propostas são, 

fundamentalmente, desporto (gestão das instalações desportivas), educação (gestão dos equipamentos 

escolares), profilaxia da saúde, desenvolvimento turístico do Município, cultura (música, teatro, artes 

plásticas, literatura e dança); ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dito isto, e tendo em conta que do perfil adequado para o desempenho do cargo de direção 

intermédia de 3º. grau, constante da proposta, não vislumbramos qualquer conexão entre a 

exclusividade da habilitação literária exigida - licenciatura em História – e a definição de competências 
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para as áreas de atuação estabelecidas e respetivos conteúdos funcionais, pergunta-se; ----------------- 

----- Porque não é admissível licenciatura nas áreas do Desporto, Educação, Saúde, Ação Social, 

Cultural ou Turismo? -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Trata-se, portanto, da abertura de um concurso de cargo dirigente que, como é consabido, 

pretende servir fins eleitoralistas, num momento que consideramos inoportuno, porque ao realizar-se 

em final de mandato enferma de ausência de legitimidade democrática, e desadequado pelas 

incongruências a que acima fazemos alusão, demonstrativas de que a abertura deste concurso não 

assenta em regras claras e isentas, nada abonatórias dos princípios da igualdade, da imparcialidade e 

da transparência que devem caraterizar a actuação da Administração Pública. ----------------------------- 

----- Por tudo isto, votamos contra a proposta da abertura deste concurso para provimento de um cargo 

dirigente, cujos efeitos de incidência decorrerão, exclusivamente, no próximo mandato autárquico.” == 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE TAXAS E LICENÇAS 

222 – 610/613/000 – ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO  DA FEIRA 

QUINZENAL ========================================================= 

========== Presente à reunião o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 27 de maio, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela faz parte integrante o qual, na sequência de ter sido dada atenção a um 

conjunto de circunstâncias suficientemente justificativas, retifica o despacho emitido em 

20 de maio de 2013, referindo que deve manter-se a realização da feira no feriado 

nacional do dia 10 de junho de 2013 e a feira de 24 de junho de 2013 terá a sua 

realização no dia seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

o despacho referenciado, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 68.º, 
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da Lei n.º 169/99, de 14 de setembro. ====================================== 

02.01.05. GABINETE JURIDICO E DE CONTENCIOSO  

223 – 150/168/400 – PROCESSAMENTO  DE CONTRAORDENAÇ ÕES =========== 

========== Oriunda do Serviço de Contraordenações, presente à reunião a informação 

n.º 18/2013, datada de 29 de maio, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela faz parte integrante, na qual comunica que foram lavrados cinco autos 

de notícia de contraordenação com fundamento de as entidades visadas serem 

detentoras de veículos de transporte em táxi, sem possuírem a indicação do número do 

alvará da empresa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais informa que, compete à Câmara Municipal a instauração e instrução deste tipo 

de contraordenação, nomeando para o efeito o respetivo instrutor do processo. ----------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à instauração e 

instrução dos autos acima referenciados, nomeando, para o efeito, a Técnica Superior, 

Elisabete Carvalho Quintais Frias. =========================================                                               

224 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO Nº.  70/2012 ========== 

========== Oriunda do Serviço de Contraordenações, presente à reunião a informação 

n.º 14/2013, datada de 18 de fevereiro, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela faz parte integrante, na qual comunica que foi instaurado um processo 

de contraordenação pela realização de ações de mobilização de solos, no prédio sito no 

lugar de Ferraduras, Freguesia de Ariz, com vista à plantação de eucaliptos, sem a 

necessária licença passada pela Câmara Municipal, tendo o arguido posteriormente 
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procedido ao seu licenciamento através da licença n.º 11/2013. --------------------------------- 

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

de solos no local referido no auto de notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

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

433/82, de 27 de outubro, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 

de setembro, bem como o pagamento das respetivas custas, destinadas ao reembolso 

das despesas administrativas havidas com a instauração do processo, em cumprimento 

da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 21 de dezembro de 2012, 

exarada a folhas 308, ponto 250, do livro de atas 145. ==========================                                                       

2 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

225 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Associação 

Recreativa e Cultural Arcozelense ” – Candidatura para apoios diversos –  

Atribuição de apoio financeiro para o ano de 2011  ========================== 

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para apoios diversos, solicitando uma 

comparticipação financeira da Câmara Municipal no montante de € 15.000,00 (quinze mil 

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

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de novembro de 2009, que emite o 



 F lF lF lF l.260 
____________ 

 

____________ 

2013.06.07 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 64 64 64 6     

                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 

                                                                   
 
parecer anexo a esta candidatura. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 4 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 70.982,44 (setenta mil, novecentos e oitenta e dois 

euros e quarenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no 

objetivo 2.5.1., código 05 e n.º 44/2013, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 

3.500,00 (três mil e quinhentos euros).” ---------------------------------------------------------------------- 

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

um subsídio total no montante de € 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta euros), 

sendo o valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), para apoiar o passeio de carros 

clássicos, e o remanescente destinado a atividades diversas. ====================  

02.02.04. TESOURARIA 

226 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 6, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 180.599,72 (cento e 

oitenta mil, quinhentos e noventa e nove euros e setenta e dois cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   71.022,41 

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 109.577,31 

                              TOTAL…………..….... € 180.599,72 
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03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

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

========== O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea d), do art.º 44.º, do 

Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro. ============================================== 

227 - 310/302/183 - REPARAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E PAVIM ENTAÇÃO DE VIAS 

MUNCIPAIS - INFRAESTRUTURAS URBANAS E PASSEIOS DE A RRUAMENTOS DE 

SEVER - Conta final  =================================================== 

===== Oriunda da empresa CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, presente à reunião uma 

carta, datada de 23 de maio do corrente ano, que acompanha o mapa de conta final da 

empreitada em epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------- 

----- “De acordo com o V/ ofício nº. 310/302/183, referente à obra em assunto, junto devolvemos a 

conta final, devidamente assinada, informando que concordamos com o fecho da mesma.” -------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 
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========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, regressou à reunião. ====================================  

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

228 - 310/302/402 - ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA  PRÉ-PRIMÁRIA D. 

CAROLINA GUEDES PARA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA - Auto de receção definitiva  = 

===== Oriundo da Técnica Superior, Arquiteta, OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS, 

presente à reunião a informação N.º 15-OS/DPOUA/2013, datada de 20 de maio do 

corrente ano, que acompanha o auto de receção definitiva da empreitada em epígrafe, 

que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, 

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

----- “No que diz respeito à empreitada de “ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA 

D. CAROLINA GUEDES PARA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA”, foi efetuado em 2011 um auto de vistoria 

para eventual receção definitiva. Os trabalhos tinham sido recebidos provisoriamente em 14 de junho 

de 2005 sendo que, em 2011 havia alguns trabalhos de reparação que deveriam ser efetuados pelo que 

se notificou o empreiteiro para os efetuar. No dia dezassete deste mês foi efetuada nova vistoria à obra 

pelos representantes do dono da obra e do empreiteiro, respetivamente, Arqta. Olga Marina da Fonseca 

Santos e Engº José Martins, tendo-se verificado que os trabalhos se encontram em condições de ser 

recebidos definitivamente, nos termos do artº 227º do D.L. 59/99, de 2 de março. --------------------- 

Mais se informa que se encontram reunidas as condições para o cancelamento da garantia, bem como à 

restituição dos depósitos de garantia, nos termos do artº 229º do referido D.L. 59/99, de 2 de março.”  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à receção definitiva 

da empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como proceder ao 

cancelamento das garantias bancárias prestadas e restituição dos depósitos de garantia 
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efetuados. =========================================================== 

229 - 310/302/402 - ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA  PRÉ-PRIMÁRIA D. 

CAROLINA GUEDES PARA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA - Ajuste d ireto - Auto de 

receção definitiva  ==================================================== 

===== Oriundo da Técnica Superior, Arquiteta, OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS, 

presente à reunião a informação N.º 14-OS/DPOUA/2013, datada de 17 de maio do 

corrente ano, que acompanha auto de receção definitiva da empreitada em epígrafe, que 

nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o 

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

----- “A empreitada referente às obras de pavimentação exterior da escola pré-primária D. Carolina 

Guedes, foram trabalhos efetuados por ajuste direto por despacho do Sr. Presidente da Câmara, Dr. 

José Agostinho Gomes Correia, em 16 de março de 2004. ---------------------------------------------------

----- Embora não tenha sido efetuada a sua receção provisória, os mesmos foram executados e 

finalizados em 18 de abril de 2005, data a partir da qual se iniciaria o prazo de garantia de 5 anos. Para 

finalização do procedimento deste ajuste direto, foi elaborado o auto de receção definitiva que se junta 

em anexo, para que o mesmo seja sujeito aos trâmites legais de aprovação.” ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à receção definitiva 

da empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como proceder ao 

cancelamento das garantias bancárias prestadas e restituição dos depósitos de garantia.  

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS PARTICULARES” 

230 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento  ========================= 

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

reunião realizada em 13 de novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do livro 

de atas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguir se 

identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES 

DEFERIDOS”, “ALTERAÇÃO DE USO DEFERIDA” e “INSTALAÇÃO DE 

ARMAZENAGEM DE GPL DEFERIDO” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação 

de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de 

novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE LEOMIL, para ocupação da via pública com 

andaimes e materiais, em 15m2, no Largo do Outeiro, Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proc.º n.º 41.13. ------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  ============================ 

----- JOSÉ MANUEL CORREIA DE PAIVA, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua da Fonte, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 

102.11; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ALZIRA LOPES FERREIRA, para construção de uma habitação unifamiliar e muro 

de vedação, que pretende levar a efeito no lugar denominado Tapada do Padre, na 
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localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 6.13. ------- 

ALTERAÇÃO DE USO DEFERIDA:  ======================================= 

----- CRISTIANA FILIPA SOBRAL LOPES DOS SANTOS, para alteração do uso da 

fração B, para comércio e prestação de serviços, de um edifício sito no lugar 

denominado Rebolal, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 339.01. -------- 

INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM GPL DEFERIDO:  ========================= 

----- REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A, para instalação de armazenagem de gases de 

petróleo liquefeitos Classe A1, com capacidade útil de 7,48m3, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado Alagôa, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 42.13. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

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

alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, em virtude de o assunto 

a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão do indeferimento por si 

proferida. ============================================================ 

231 – 360/338/100.12 – OBRAS PARTICULARES – Projeto  de arquitetura –  

Construção de uma habitação unifamiliar - Recurso  ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 
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reunião realizada em 15 de março, último, exarada a folhas 139, ponto 124, deste livro 

de atas, onde foi deliberado, relativamente ao projeto para construção de uma habitação 

unifamiliar, que o Senhor ORLANDO VERÍSSIMO GOMES MONTEIRO, pretende levar 

a efeito no lugar denominado Lameirões, na localidade de Paraduça, Freguesia de 

Leomil, informar o requerente que deve apresentar na DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE um comprovativo da cedência de terreno para o 

alargamento do caminho público, novamente, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado de uma declaração da Junta de Freguesia de Leomil, que nesta ata se 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 167-

SV/DPOUA/13, de 28 de maio, último, que nesta ata se considera integralmente 

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

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

DELIBERAÇÃO : Dado que foi comprovada a cedência para alargamento do caminho, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso e aprovar o projeto de 

arquitetura. ========================================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. ====================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA  ================= 
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========== 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 do disposto nos n.ºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, 

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

distribuída fotocópia a todos os membros da Câmara. ---------------------------------------------- 

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

10H20. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


