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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZASSEIS DE DEZEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E TREZE ============================================ 

ATA N.º 25/13 

========== Aos dezasseis dias do mês de dezembro 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 22 de 

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

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

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

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

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

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

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

realizada no dia 25 de outubro, último, exarada a folhas 110, ponto 092, deste livro de 

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

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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------ 1. ENCERRAMENTO DE TRIBUNAIS:  O Senhor Presidente fez uma breve alusão 

à problemática do encerramento de tribunais, em particular no âmbito do território da 

Associação de Municípios do Douro Sul, informando que, em sua opinião, o Município 

de Moimenta da Beira deve continuar com um posicionamento contrário a esta decisão, 

na senda de deliberações já anteriormente tomadas sobre este assunto, 

designadamente em 17 de fevereiro de 2012, a propósito das questões levantadas pela 

SOS RIO PAIVA – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO VALE DO PAIVA. Não obstante o 

Município de Moimenta da Beira poder não ser, aparentemente, prejudicado nesta 

reforma, o Senhor Presidente afirmou que o mesmo deve continuar a solidarizar-se com 

todos os municípios que poderão ver os respetivos tribunais serem encerrados, fazendo 

sentir esta posição em todas as deliberações que vierem a ser tomadas sobre este 

assunto. Além do mais, referiu o Presidente da Câmara, o encerramento de serviços no 

interior do país é objetivamente contra os interesses dos territórios e não é susceptível 

de interpretações egoístas e momentâneas, devendo, pelo contrário, ser objeto duma 

grande união entre todos os concelhos do interior de Portugal. -----------------------------------

---- O Vereador da Coligação PSD/PPD-CDS/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

afirmou que estará contra tudo que seja subtrair serviços no interior, na medida em que 

estas medidas irão contribuir para a desertificação. Afirmou que a reforma da justiça, 

sendo importante e decisiva para o desenvolvimento do País, não poderá ser feita 

apenas pelo lado do encerramento de serviços, pelo que entende que deve ser feita uma 

reflexão séria sobre esta problemática. ------------------------------------------------------------------ 
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----- O Vereador da Coligação PSD/PPD-CDS/PP, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 

COSTA COELHO, afirmou estar de acordo com as considerações acima referidas, 

sendo seu entendimento que não pode ser cortada a possibilidade dos residentes no 

interior do país recorrerem à justiça sempre que necessitem. Nesta conformidade, 

entende que o distanciamento da política e dos centros de poder das populações, 

assente apenas em critérios numéricos e de estatísticas, deve levar este executivo a 

rejeitar esta opção e a estar contra estas decisões de encerramento de serviços no 

interior do país. Nada do aqui é dito inviabiliza que se possa a continuar a combater as 

dificuldades financeiras do país. --------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. JULGADO DE PAZ  ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente informou que, no passado dia 10 do corrente mês, se realizou 

uma palestra sobre a importância e o papel dos “JULGADO DE PAZ”, com a presença 

da Juíza Coordenadora do Agrupamento de Concelhos de Moimenta da Beira, Tarouca, 

Armamar, Lamego, Castro Daire e Resende, Daniela Santos Costa e dos Senhores 

Presidentes de Junta, que teve como principal objetivo divulgar as competências deste 

novo meio jurisdicional para resolução de causas cíveis de menor complexidade, com 

rapidez, de forma simples e custos reduzidos, evitando, sempre que possível, através da 

mediação, a ida a julgamento. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais informou que está em estudo a possibilidade do Município de Moimenta da 

Beira promover a criação da sede do JULGADO DE PAZ em Moimenta da Beira, e que 

este assunto será de novo apresentado à Câmara para discussão, quando se mostrar 
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oportuno. ============================================================ 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

155 – 110/195/008 – ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO ============ 

========== Oriundo da empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, presente à 

reunião o ofício nº. 5077/13, datado de 3 do corrente mês, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali 

descritas, solicita que seja prestada informação sobre a disponibilidade deste Município 

integrar o processo de verticalização da gestão e operação integradas dos sistemas em 

alta e em baixa, até ao dia 30 do corrente mês. ------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente fez uma longa exposição sobre esta problemática, 

aludindo às diversas fases de desenvolvimento desta proposta, assim como explicando 

as vantagens e desvantagens que a adesão poderá vir a provocar. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, disponibilizar-se para 

acompanhar o processo de verticalização da gestão e operação integradas dos sistemas 

em alta e em baixa, deixando para mais tarde a tomada de decisão, após ter 

conhecimento mais pormenorizado de todos os elementos desta proposta. ========== 

02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

156 – 130/151/700 – BAR/RESTAURANTE DA PRAIA FLUVIA L DE SEGÕES – 
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Cessação de Contrato / Transferência de contrato pa ra Lucília de Jesus Almeida  = 

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

4 de novembro, último, exarada a folhas 126, ponto 106, deste livro de atas, em que foi 

deliberado solicitar à União de Freguesias de Peva e Segões para, querendo, se 

pronunciar sobre esta matéria, presente à reunião uma comunicação, com a referência 

0005/2013, datada de 16 de novembro, último, através da qual informa desconhecer o 

referido contrato, pelo que não tem nada a opor. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência da 

posição contratual a favor de LUCÍLIA DE JESUS ALMEIDA, na condição de, 

previamente, a mesma liquidar a dívida de € 405,91 (quatrocentos e cinco euros e 

noventa e um cêntimos), referente a anterior concessão. ======================== 

02.02.04. TESOURARIA 

157 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 13, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 223.660,03 (duzentos 

e vinte e três mil, seiscentos e sessenta euros e três cêntimos), assim discriminado: ------  

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €   113.449,43 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €   110.210,60 

                             TOTAL: …………………………...€   223.660,03 

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

========== O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ausentou-
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se da reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea b), 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. ======================================== 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

158 - 310/301/024 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL ENT RE CARAPITO E VILA 

CHÃ DE CARIA - Auto de receção definitiva  =============================== 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP071/DPOUA/2013, 

datada de 4 do corrente mês, que acompanha o auto de receção definitiva, que nesta 

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

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

----- “Tendo sido já levada a efeito a Receção Provisória da Empreitada e decorrido o prazo legal de 

garantia, apresenta-se o Auto de Receção Definitiva.” ------------------------------------------------------  

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

159 - 310/301/122 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 1191, ENTR E LEOMIL E BEIRA 

VALENTE - Auto de receção definitiva  ==================================== 
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===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP070/DPOUA/2013, 

datada de 4 do corrente mês, que acompanha o auto de receção definitiva, que nesta 

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

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

----- “Tendo sido já levada a efeito a Receção Provisória da Empreitada e decorrido o prazo legal de 

garantia, apresenta-se o Auto de Receção Definitiva.” ------------------------------------------------------  

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

160 - 310/302/167 - RETIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSER VAÇÃO DE DIVERSOS 

ARRUAMENTOS - LIGAÇÃO AO CENTRO DE SAÚDE/BAIRRO DA SARZEDA - Auto 

de receção definitiva  ================================================== 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP069/DPOUA/2013, 

datada de 4 do corrente mês, que acompanha o auto de receção definitiva, que nesta 

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

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

----- “Tendo sido já levada a efeito a Receção Provisória da Empreitada e decorrido o prazo legal de 

garantia, apresenta-se o Auto de Receção Definitiva.” ------------------------------------------------------  

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

da empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como proceder ao 
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cancelamento das garantias bancárias prestadas. ============================= 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador CRISTIANO DIAS DE 

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

 “OBRAS PARTICULARES” 

161 - 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 25 de outubro do corrente ano, exarada a folhas 109, ponto 091, 

deste livro de atas, 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, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETOS DE 

ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, 

no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho 

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

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

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

----- JOÃO DA CRUZ FERREIRA, para construção de um muro de vedação, com 10m, 

que pretende levar a efeito no Bairro Novo, Freguesia de Castelo, a que se refere o 

Proc.º n.º 92.13; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- BEATRIZ ALEXANDRA DE CARVALHO SALGUEIRO, para construção de um muro 



 F lF lF lF l.209 
____________ 

 

____________ 

2013.12.16 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 74 74 74 7     

                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 vedação, com 26m, que pretende levar a efeito na Av. da Liberdade, Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 94.13. --------------------------------------------- 

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

----- ARLINDO PEREIRA LOPES, para alteração ao projeto de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Pereiro, na localidade de Carapito, Freguesia de 

Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 296.95; ------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO MANUEL FONSECA FERREIRA RAMOS, para construção de um 

armazém destinado a arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado Rebolal, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 86.13; -------------- 

----- FERNANDO & DOLORES, LDA, para construção de um armazém, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Lameiro Redondo, Freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º n.º 93.13. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- SÉRGIO DA SILVA, para construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Barrocal, na localidade de Carapito, União das 

Freguesia de Peravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 117.12; - 

----- JOÃO DOMINGOS DA SILVA, para legalização de um edifício destinado a arrumos, 

sito na Rua do Outeiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 127.12; ----------- 

----- ANTÓNIO LOURENÇO LOPES DE SOUSA, para reconstrução de um terraço e 

abertura de uma porta numa habitação unifamiliar, sita no Largo do Carvalho, na 

localidade de Vide, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 60.13; -------------------- 
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----- MAGDA FILIPA RIBEIRO SIMÃO, para reconstrução de um edifício destinado a 

estabelecimento de prestação de serviços, sito na Rua do Carril, Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 77.13. --------------------------------------------------------------------------- 

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

162 – 360/338/146.03 – OBRAS PARTICULARES – Projeto  de arquitetura -

Legalização de alterações  ============================================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO RIBEIRO FERREIRA, presente à reunião um 

projeto para legalização das alterações de um edifício destinado a arrumos agrícolas, 

sito no lugar denominado Madeiro, na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite.  

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 322-

SV/DPOUA/13, de 04 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura 

e solicitar os respetivos projetos de especialidades. =========================== 

163 – 360/338/169.08 – OBRAS PARTICULARES – Projeto s de especialidades –  

Construção de uma moradia unifamiliar  =================================== 

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

reunião realizada em 19 de julho, último, exarada a folhas 32, ponto 31, deste livro de 

atas, em que foi deliberado, relativamente ao pedido para construção de uma habitação 

unifamiliar, que o Senhor ISMAEL DUARTE RIBEIRO pretende levar a efeito em 
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Espinheiro – Porto da Nave, Freguesia de Alvite, aprovar o projeto de arquitetura, 

presente à reunião o referido processo acompanhado dos respetivos projetos de 

especialidades, em que, pelos motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. - 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 304-

SV/DPOUA/13, de 02 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

especialidades e emitir o respetivo alvará de licença de construção. =============== 

164 – 360/338/41.09 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura e 

especialidades – Construção de um lar de idosos - A lteração  ================= 

========== Oriundo da CASA NOSSA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

DE SÃO MARTINHO, presente à reunião um projeto de alteração do lar de idosos, sito 

no lugar denominado Vale, União das Freguesias de Peva e Segões. ============== 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 320-

SV/DPOUA/13, de 09 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura 

e especialidades. ====================================================== 

165 - 360/344/33.02 – OBRAS PARTICULARES – Constitu ição de propriedade 
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horizontal - Alteração  ================================================= 

========== Oriundo dos Senhores MANUEL PEREIRA e JOSÉ MANUEL DE 

OLIVEIRA E SILVA, presente à reunião um pedido de alteração da certidão de 

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

Freguesia de Baldos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 319-

SV/DPOUA/13, de 03 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

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

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respetiva alteração á certidão, em 

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

166 – 360/344/1.13 – OBRAS PARTICULARES – Constitui ção de propriedade 

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

========== Oriundo do Senhor FERNANDO OSÓRIO CARDOSO presente à reunião 

um pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal, de um 

edifício sito na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira. -------------------------------- 

----- Submetido o processo à COMISSÃO DE VISTORIAS, a mesma elaborou o auto de 

vistoria nº. 1/2013, de 27 de novembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO:  Face ao auto de vistoria favorável atrás referido, a Câmara deliberou, 

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

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

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

167 – 360/347/1.00 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento -  

Alteração  =========================================================== 

========== Oriundo da Firma POLIMAGRA – Granitos S.A., presente à reunião um 

pedido de alteração ao alvará de loteamento nº. 02/00, que originou a 2ª. fase do Parque 

Industrial de Moimenta da Beira, sito no lugar denominado São Miguel, nesta Vila de 

Moimenta da Beira.--------------------------------------------------------------------------------------------  

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 96-

LS/DPOUA/2013, de 06 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

emitir o respetivo alvará de loteamento. ===================================== 

 02.04 – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

02.04.01 – SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  

“Educação” 

168 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedidos 
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de isenção de pagamento de passe escolar  ================================ 

========== Presentes à reunião vários pedidos de isenção de pagamento de passes 

escolares de alunos a frequentar o Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no 

corrente ano letivo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGANICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURA E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou as Informações n.ºs 29.AM e 30.AM, 

datadas de 09 do corrente mês, que nesta ata se consideram integralmente transcritas e 

dela ficam a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, é de parecer que os 

alunos ali referenciados devem ser isentos de pagamento dos respetivos passes 

escolares, com efeitos a partir do mês de dezembro. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Face às informações técnicas acima referidas, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar os referidos pedidos de isenção de pagamento do passe 

escolar, com efeitos a partir do mês de dezembro. ============================= 

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

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

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

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

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

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

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

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 
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11H15. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


