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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E DOIS DE JUNHO DO ANO 

DE DOIS MIL E DOZE ================================================= 

   ATA N.º 14/12 

========== Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, 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, 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. ===================================== 

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

conjugado com o nº. 2, do artº. 78º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, a 

Câmara tomou conhecimento do pedido de JUSTIFICAÇÃO de falta a esta reunião, 

apresentado pelo Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, deferido por Despacho 

do Senhor Presidente, nos termos da competência delegada pela Câmara Municipal, em 

reunião realizada em 13 de outubro de 2009. ================================= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

 “Contabilidade” 

037 – 230/277/000 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENT OS EM ATRASO – 

Plano de Liquidação de Pagamentos – Aprovação  ========================== 

========== Presente à reunião a Informação nº. 09/2012, datada de 19 do corrente 

mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, remetendo o plano de liquidação dos pagamentos em atraso, nos termos da 

Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------- 

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

o referido plano de liquidação dos pagamentos em atraso, nos termos da informação 

técnica. ============================================================= 

038 – 230/277/000 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENT OS EM ATRASO – 

Compromissos Plurianuais – Conhecimento  =============================== 

========== Presente à reunião a Informação nº. 10/2012, datada de 19 do corrente 

mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 
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integrante, dando conta da necessidade de autorização prévia da Assembleia Municipal 

para todos os projetos que constando das GOP´s, tenham um caráter plurianual, ou, não 

o tendo, se verifique na sua contratualização a sua incidência plurianual, nos termos da 

Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara tomou conhecimento do referido pedido de autorização 

prévia feito à Assembleia Municipal. ======================================= 

039 – 230/277/000 – ORÇAMENTO DE ESTADO PARA O ANO DE 2012 - 

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Autorização ge nérica para 

dispensa de parecer prévio da Câmara na celebração de contratos de prestação de 

serviços - Aprovação  ================================================= 

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

datada de 21 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões de facto e de direito ali explanadas, 

propõe a emissão de um parecer prévio genérico favorável à celebração e renovação de 

contratos de prestação de serviços. ----------------------------------------------------------------------  

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

a autorização genérica para dispensa de parecer prévio da Câmara, na celebração de 

contratos de prestação de serviços, nos termos da proposta apresentada. =========== 

040 – 230/277/000 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENT OS EM ATRASO –  

COMPROMISSOS PLURIANUAIS - Autorização genérica par a dispensa de 

autorização prévia da Assembleia Municipal - Conhec imento  ================== 
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========== Presente à reunião uma PROPOSTA do Senhor Presidente da Câmara, 

datada de 21 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões de facto e de direito ali explanadas, 

propõe que a Assembleia Municipal emita uma autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara tomou conhecimento da proposta efetuada à Assembleia 

Municipal, relativamente à autorização genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais, nos termos da proposta apresentada. ============================= 

“Património” 

041 – 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO, PARA A CONCES SÃO, EM REGIME DE 

LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO PARQUE DE CAMPISMO 

SITO NA BARRAGEM DO VILAR – Ata de abertura e análi se de propostas  ======= 

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

de 25 de maio, último, exarada a folhas 6, ponto 007, deste livro de atas, em que foi 

deliberado autorizar a abertura de procedimento público para a concessão do Parque de 

Campismo, sito na Barragem do Vilar, tendo como base de licitação o valor de € 

18.000,00 (dezoito mil euros), presente à reunião a ata de abertura e análise de 

propostas, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, onde, pelas razões ali descritas, a Comissão é da opinião que a proposta em 

análise não deverá ser considerada para efeitos do presente concurso. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, não 
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aceitar a referida proposta, devendo ser acionado novo procedimento com uma base de 

licitação € 1.800,00 (mil e oitocentos euros), correspondente a uma prestação mensal de 

€ 150,00 (cento e cinquenta euros), acrescida de IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo 

de um ano, eventualmente prorrogável. ----------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que os serviços estudem a 

possibilidade de haver simplificação dos procedimentos, no âmbito do quadro legal 

vigente nesta matéria. ================================================== 

 “Tesouraria” 

042 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 21, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 306.506,31 (trezentos 

e seis mil, quinhentos e seis euros e trinta e um cêntimos), assim discriminado: ------------ 

                            a) Dotações Orçamentais……………. € 187.865,01 

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 118.641,30 

                           TOTAL……………...... € 306.506,31 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Vias de Comunicação e Transporte” 

043 - 310/302/174 - BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSE RVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS EM ALVITE – RUA DO OUT EIRO E SUAS 

INTERSEPÇÕES – Conta final  =========================================== 
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========== Oriundo do Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP076/DOM/2012, datada de 19 do corrente mês, 

que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ----------- 

----- “Estando a presente Empreitada já recebida provisoriamente, apresenta-se o Mapa de Conta 

Final da Empreitada, devidamente assinado pelas partes, dando cumprimento aos Artº(s) 399 e 400, 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro”. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade aprovar a conta final, devendo proceder-se ao envio do relatório final ao 

Instituto da Conservação e do Imobiliário, nos termos e para efeitos do art.º 402.º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. =================================== 

044 - 310/302/180 - RETIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSER VAÇÃO DE DIVERSOS 

ARRUAMENTOS URBANOS - MOVIMENTO DE TERRAS EM ARRUAM ENTO DE 

ACESSO AO LAR DE SEVER - Auto de receção provisória  - Conta final  ========= 

========== Oriundo do Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP075/DOM/2012, datada de 19 do corrente mês, 

que acompanha o auto de receção provisória e a conta final da empreitada em epígrafe, 

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

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Estando a presente obra concluída, apresenta-se o Auto de Receção Provisória assim como o 

Mapa de Conta Final da Empreitada, devidamente assinados pelas partes, para os devidos efeitos 

legais previstos nos Artº(s) 394, 395, 396, 397, 399 e 400, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
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janeiro”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

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

----- a) Considerar a obra recebida provisoriamente; ------------------------------------------------- 

----- b) Aprovar a conta final, devendo proceder-se ao envio do relatório final ao Instituto 

da Conservação e do Imobiliário, nos termos e para efeitos do art.º 402.º, do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro. ============================================ 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

045 - 310/302/434 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA 

BEIRA - O PRIMEIRO RELVADO – Auto de Receção Provis ória ================ 

========== Oriundo do Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP074/DOM/2012, datada de 19 do corrente mês, 

que acompanha o auto de receção provisória da empreitada em epígrafe, que nesta ata 

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

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

----- “Em cumprimento aos Artº(s) 217, 218 e 219,, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março, junto se 

anexa o respetivo Auto de Receção Provisória para os devidos efeitos legais”. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

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

----- a) Considerar a obra recebida provisoriamente; ------------------------------------------------- 

----- b) Acionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do disposto no artigo 

223.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março; ------------------------------------------------------- 
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----- c) Que o Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, elabore a 

respetiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1, 

do artigo 220.º, do Decreto-Lei acima referido. ================================ 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

046 - 610/602/000 - LICENÇA DE PLANTAÇÃO DE ESPÉCIE S DE RÁPIDO 

CRESCIMENTO – Pedido de Esclarecimentos  ============================== 

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

02 de maio, último, exarada a folhas 254, ponto 232, do livro de atas 144, em que foi 

deliberado incumbir o Presidente da Câmara para averiguar das condições legais para 

uma eventual correção da licença emitida, presente à reunião o Parecer do GABINETE 

JURÍDICO n.º 21.12, datado de 18 do corrente mês, com o seguinte teor: -------------------- 

-----“Enquadramento prévio: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- No preâmbulo do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28.04, pode-se ler o seguinte: ------------------------- 

----- “(...) Nestas condições, e em relação às espécies em causa, o regime que agora resulta da 

harmonização do  Decreto-Lei n.º 175/88, de 17 de maio, com o presente diploma traduz-se na 

manutenção de competências das câmaras municipais para proceder ao licenciamento das 

ações que envolvam áreas inferiores a 50 ha...(..)”. --------------------------------------------------- 

----- Quer isto dizer, sem mais, que em áreas inferiores a 50 ha o licenciamento de ações arborização e 

rearborização, com recurso a espécies florestais de crescimento rápido, é competência das câmaras 

municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Tudo estaria bem, não fosse o facto de o legislador, por razões que se desconhecem, não ter 



 F lF lF lF l.48 
____________ 

 

____________ 

2012.06.22 
L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5     

                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 

                                                                   
 
vertido para o corpo do Decreto-Lei n.º 139/89 nenhum artigo que refletisse o que se acabou de 

transcrever. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Na verdade, em momento algum da leitura do articulado dos dois diplomas que regulam o 

modus operandi para a arborização e rearborização, com recurso a espécies florestais de crescimento 

rápido - a saber o Decreto-Lei n.º 175/88, de 17.05, e o Decreto-Lei n.º 139/89, de 28.04-, resulta 

que as Câmaras Municipais possuam competência efetiva para licenciar esse tipo de ações. -- 

----- Ficou, portanto, um vazio legislativo que se terá de preencher, mormente com recurso à 

analogia (1). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Autoridade Florestal Nacional, reconhece expressamente que, nas ações de arborização com 

espécies de crescimento rápido, em parcelas com área inferior a 50 ha, a entidade competente para 

apreciar e decidir sobre esse tipo de pedidos é a Câmara Municipal de Moimenta da Beira. – 

vide nesse sentido o ofício, da  Autoridade Florestal Nacional, referência UGFD-VR.210, que se junta. --- 

----- O Regulamento do Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira, no seu artigo 6.º, n.º 1, alínea 

i), determina que as ações de arborização com espécies de crescimento rápido, em parcelas com área 

inferior a 50 ha, ficam dependentes de licenciamento camarário. ------------------------------------------- 

----- Até que o legislador elabore o novo Regulamento Florestal, atualmente em fase de 

discussão, que terá, forçosamente, de esclarecer cabalmente esta matéria, julgamos que a questão da 

legitimidade para o licenciamento de ações arborização e rearborização, com recurso a espécies 

florestais de crescimento rápido, em área inferior a 50 ha, terá de se seguir o caminho elencado. --- 

----- Quanto ao caso em apreço, a licença para plantação de espécies de rápido crescimento n.º 

11/2012, foi emitida pelos Serviços Camarários em 13.01.2012. -------------------------------------------- 

----- Na base deste licenciamento, e de outros, localizados em prédio rústico localizado em 

R.A.N. (Reserva Agrícola Nacional), esteve uma deliberação, tomada pelo Executivo Camarário, em 

sua reunião ordinária, realizada no dia 18 de março de 2011. ----------------------------------------------- 
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----- Na dita deliberação, foram aprovados, com base em informação técnica, os requisitos prévios a um 

licenciamento deste tipo, a saber: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- - estejam localizadas: ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ - a mais de 20 m de terrenos cultivados; --------------------------------------------------------------- 

----- - a mais de 30 m de nascentes e poços, terras de cultura de regadios e muros; --------------------- 

----- - a uma distância mínima de 50 metros de edificações; ------------------------------------------------ 

----- - Garantam um afastamento mínimo de 10 metros à berma de caminhos públicos; ----------------- 

----- - Sem qualquer cultura agrícola por mais de dois anos. ------------------------------------------------ 

----- Ora, não nos parece que se possa, sem mais, alterar/corrigir a licença n.º 11/2012, dado que a 

mesma foi corretamente emitida, cumprindo, segundo a informação técnica 09-ES/DEP/2012, 

de 30.01.2012, todos os requisitos aprovados na deliberação atrás referida. --------------------- 

----- Para acautelar os inconvenientes que a emissão da licença n.º 11/2012 estará a criar - vide 

deliberação camarária datada de 02.05.2012-, o Executivo Camarário terá, se assim o entender,  de 

alterar os requisitos prévios a um licenciamento deste tipo, anteriormente aprovados, e oportunamente 

elencados no presente parecer, nomeadamente aumentando a distância mínima de edificações, e 

proibindo a plantação de espécies de rápido em prédios rústicos situados no meio de aglomerados 

urbanos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Porém, ao proceder em conformidade com o que se sugeriu no parágrafo anterior, as eventuais 

alterações que se fizerem terão repercussões para o futuro. -------------------------------------------- 

----- Caso o Executivo Camarário entenda que as ditas alterações deverão, também, abranger os casos 

que já foram objeto de licenciamento, isto é, ter eficácia retroativa, isso poderá ter influência não só 

no caso em apreço, como em todos os licenciamentos análogos, que a Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira tenha efetuado (tendo como premissa os requisitos prévios aprovados por 

deliberação, tomada elo Executivo Camarário, em sua reunião ordinária, realizada no dia 18 de março 
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de 2011). Ou seja, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Poderão estar em causa processos indemnizatórios reivindicados pelos particulares visados, que, 

não é demais recordar, têm na sua posse uma licença, válida e eficaz. ------------------------------------- 

----- (1) Analogia legis – recurso a uma concreta norma legal, que é aplicada a um caso omisso 

análogo; Analogia Juris – Pressupõe a elaboração de um princípio normativo, extraído de uma ou 

várias disposições legais, e subsequente aplicação a um caso omisso.” ------------------------------------- 

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

JORGE DE JESUS COSTA, por desconhecimento do processo em causa, incumbir o 

Presidente da Câmara de desenvolver esforços para tentar alcançar o objetivo 

consensual de mandar retirar a plantação em causa, dado que a mesma se encontra 

dentro do perímetro urbano, prejudicando as condições de segurança e a qualidade de 

vida da população. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado que este assunto volte a ser apresentado para decisão final 

quando se considerarem criadas as referidas condições. ======================== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

047 - 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 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 
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identificam “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS” 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. --------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS:  =============================== 

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

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

respeito diretamente ao Vereador, FRANCISCO ALEXANDRE SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, o mesmo ausentou-se da reunião, por se encontrar impedido de participar, nos 

termos do disposto na alínea a), 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. =========================================================== 

----- FRANCISCO ALEXANDRE SANTOS GOUVEIA CARDIA, para alteração ao projeto 

de reconstrução / remodelação de uma habitação unifamiliar, que está a levar a efeito na 

Rua Sidónio Pais, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 194.07; - 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, FRANCISCO ALEXANDRE 

SANTOS GOUVEIA CARDIA, regressou à reunião. ============================ 

----- CARLOS FILIPE DA MOTA LOPES, para construção de uma habitação unifamiliar e 

garagem, que pretende levar a efeito no lugar denominado Areal, na localidade de Vila 

Cova, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 45.12; ------------------------------------ 
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----- ROGÉRIO DE SOUSA SANTOS, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Couto, na localidade de Arcas, Freguesia 

de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 55.12. ---------------------------------------------------------- 

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

04 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

“Habitação” 

048 – 360/999/000 – HABITAÇÃO – Pedido de Isenção d e Taxas ================ 

========== Oriundo da Senhora Maria Rosário dos Santos Fernandes Morgado, 

presente à reunião uma comunicação, datada de 18 do corrente mês, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões 

ali descritas, solicita a isenção do pagamento de taxas de acordo com o n.º 2 do artigo 

25.º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. ------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, 

a mesma prestou a informação n.º 28/DASE/2012, datada de 18 do corrente mês, que 

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

refere que o agregado familiar em causa se enquadra no conceito de comprovada 

insuficiência económica, previsto na disposição regulamentar supra citada. ------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do 

pagamento de taxas solicitada, nos termos regulamentares supra referidos. ========= 

049 - 710/714/000 – REDE DE OFERTA QUALIFICANTE – E missão de parecer  ===== 
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========== Oriundo da EFOREBEIRAS, Escola Profissional Moimenta da Beira, 

presente à reunião um pedido de Parecer para os Cursos Profissionais de Nível 4 e 

Cursos de Educação e Formação Nível 2, Tipo 2, que nesta ata se considera 

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

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

formação proposta para a rede qualificante. ================================== 

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 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 

11H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 


