
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE MARÇO DE 2013 

  Aos vinte e cinco dias do mês de Março de dois mil e treze, pelas dezassete horas 

e trinta minutos, nesta vila de Arcos de Valdevez, edifício dos Paços do Concelho e sala de 

reuniões do Município, sob a presidência do Doutor Francisco Rodrigues de Araújo, reuniu-se 

a Câmara Municipal, achando-se presentes os senhores Vereadores, Hélder Manuel 

Rodrigues Barros, Júlio Gomes de Abreu Viana, Martinho José Pereira de Araújo, José Pedro 

Machado de Matos Teixeira e Belmira Margarida Torres Reis, servindo de secretário, o Chefe 

de Divisão Administrativa e Financeira, Faustino Gomes Soares. --------------------------------------  

  - Aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara, o mesmo informou a Câmara 

que o vereador Olegário Gomes Gonçalves, faltou por motivos de ordem profissional, falta 

que foi considerada justificada, passando-se à apreciação dos seguintes assuntos: -------------- 

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – INFORMAÇÕES: - A Presidência deu 

conhecimento à Câmara do seguinte: -------------------------------------------------------------------------- 

- Da deslocação no fim-de-semana passado à feira de produtos regionais de 

Nanterre, França, à qual se deslocaram muitos arcuenses e que contou com a participação 

de vários municípios do País, e onde o Município esteve representado com uma área de 

exposição e venda de produtos locais, que decorreu com grande satisfação dos expositores 

presentes na feira. Destacou ainda o convívio com arcuenses, realizado em parceria com a 

Incubo, cujo mote foi a Promoção Empresarial e Produtos Locais, e das preocupações 

manifestadas pelos mesmos relativamente ao futuro. ----------------------------------------------------- 

- De que estava em curso a divulgação do Colóquio Internacional de Arquitetura 

Popular, que decorrerá na Casa das Artes de 3 a 6 de Abril, próximo, organizado pelo 

Município de Arcos de Valdevez, e que contará com as participações de 

oradores/investigadores de diferentes áreas científicas vindos de diversas universidades e 

instituições de Portugal, de Espanha e do Brasil para refletir sobre este tema nas suas 

vertentes arquitetónicas, urbanísticas e culturais. Fez o convite à Câmara para participar no 

evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - De que estavam a ser desenvolvidos acordos com a Águas de Portugal por causa 

do abastecimento em alta, e da questão relacionada com a Resulima e da contratação pelos 

Municípios de apoio jurídico para efeitos de contestação do processo relativo à eventual 



 

privatização da Empresa Geral de Fomento, que o Governo pretende fazer, referindo ser 

importante saber quanto pagamos por tonelada de resíduos depositados. -------------------------- 

 APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada, por unanimidade, a 

acta da reunião ordinária de 12 de março, corrente. ------------------------------------------------------- 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara tomou conhecimento dos saldos 

relativos ao dia vinte, do mês corrente, que eram de um milhão trezentos e setenta e dois mil 

seiscentos e treze euros e trinta e nove cêntimos, de operações orçamentais, e de setecentos 

e noventa e seis mil quinhentos e quarenta e sete euros e sessenta e três cêntimos de 

operações de tesouraria. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLOS: - Presente o protocolo a celebrar com a Freguesia de Santar, 

prevendo a transferência da verba de quatro mil euros, destinada a financiar a obra de “ 

melhoramento de diversos caminhos na freguesia”, no valor de quatro mil euros. ----------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo, 

seguindo- se a respectiva assinatura. ----------------------------------------------------------------------- 

- Presente, igualmente o protocolo a celebrar com a Freguesia de Vilela, prevendo a 

transferência da verba de quinze mil euros, destinada a financiar a obra de “melhoramento de 

diversos caminhos na freguesia”, cujo valor de adjudicação é de trinta e um mil euros. ---------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo, 

seguindo- se a respectiva assinatura. ----------------------------------------------------------------------- 

  DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – CRECHE NO PARQUE EMPRESARIAL DE 

PADREIRO: - da firma Predilethes, Construções, Ldª, a solicitar a prorrogação do prazo 

da obra em epígrafe, por 15 dias, para a execução de trabalhos de reparação das clarabóias, 

em virtude do tempo de espera de materiais necessários para a reparação de anomalias. ----- 

 Os Serviços informam que não vêem inconveniente no deferimento do pedido. --------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido de prorrogação 

do prazo, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------------------------------------ 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E 

SEGURANÇA DA CASA DAS ARTES: - dos Serviços a apresentar o relatório final 

respeitante à adjudicação final do ajuste directo, para o fornecimento em epígrafe, sendo o 



 

valor base de treze mil e oitocentos euros, e para o qual concorreu a empresa convidada 

João Cerqueira Pereira, Ldª. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 A comissão concluiu que tendo em consideração que a proposta apresentada não 

carece de esclarecimentos e reúne as especificações pretendidas para o procedimento, 

propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do Código da Contratação Pública, aprovado pelo 

D.L. nº 18/2008 de 29 de Janeiro, a adjudicação à firma – João Cerqueira Pereira, Ldª pelo 

valor de treze mil setecentos e setenta euros. --------------------------------------------------------------- 

 Assim, nos termos do nº 2 do artº 125º do CCP, dispensa-se a audiência prévia. ------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o fornecimento em epígrafe, 

ao concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a informação dos Serviços. ------- 

 Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no nº 

2 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, uma vez que não há lugar à 

prestação de caução pelo adjudicatário. ------------------------------------------------------------------- 

  EXPEDIENTE: - da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, a apresentar o 

relatório anual de actividades para o ano de 2012 e o plano de acção para o ano de 2013. ---- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar. -------------------------------------------- 

 - da representante da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Arcos 

de Valdevez, a informar que no próximo mês de Abril de 2013, completa, mais três anos na 

respectiva comissão, situação que permite legalmente que outro elemento assuma a 

representação do Município. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Neste seguimento e numa atitude de rentabilização de recursos humanos, propõe 

que a Dr.ª Celisa Pereira seja a representante do Município na referida Comissão. -------------- 

 Os Serviços da Divisão informam que concordam com a sugestão feita, uma vez que 

tomada em linha de conta o percurso e o trabalho anteriormente realizado, bem como a 

formação académica e profissional. ----------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, designar a técnica superior Celisa 

Pereira como representante do Município na Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 AQUISIÇÃO DE LOTES NA ZONA INDUSTRIAL: - de Gonçalo Rebelo, de Ponte 

da Barca, a solicitar a atribuição de um lote na Zona Industrial das Mogueiras para levar a 



 

efeito a construção de um pavilhão para a continuação da sua actividade em isolamentos 

térmicos industriais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Vereador do Pelouro informa que a empresa ISOLVEZ, dedica-se à colocação de 

isolamentos térmicos industriais em edifícios. Embora tendo por enquanto sede na Ponte da 

Barca, a empresa, constituída em 2008, tem 5 sócios todos arcuenses e tem ao todo 10 

colaboradores provenientes de Arcos de Valdevez. A empresa trabalha não só para o 

mercado interno, como ainda para o exterior, nomeadamente Espanha e França, é 

considerada a empresa mais requisitada na Península Ibérica para isolamentos térmicos 

industriais. Em 2012 a facturação da empresa situou-se próxima dos novecentos mil euros e 

continua com uma boa carteira de encomendas. ------------------------------------------------------------ 

  Tendo em conta que tem actualmente instalações na Ponte da Barca, muito exíguas, 

vem solicitar à Autarquia a disponibilização de um lote de terreno no Parque Empresarial das 

Mogueiras para o adequado desenvolvimento da sua actividade. Em face da pretensão da 

Isolvez, sugere-se a atribuição do lote nº B9 com área de 1.270 m2, havendo o compromisso 

de transferir para Arcos de Valdevez a sede social da empresa. --------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, afetar o referido lote, de acordo com a 

proposta do Vereador do Pelouro. --------------------------------------------------------------------------- 

 MERCADO MUNICIPAL – NOVAS REGRAS DE FACTURAÇÃO: - dos Serviços a 

informar que o Decreto-Lei n.º 197/2012, de 24 de Agosto, introduziu alterações às regras de 

facturação estabelecidas no CIVA – Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado, que 

impossibilitam a utilização de talões de cobrança de taxas no mercado municipal. ---------------- 

Com efeito, tratando-se de taxas que o município cobra na qualidade de sujeito 

passivo de IVA, ainda que parte delas esteja isenta do imposto, estão no âmbito da obrigação 

de emissão de factura, por força do disposto na alínea b) do n.º 1 artigo 29.º do CIVA. ---------- 

Os talões de cobrança de taxas no mercado municipal não contêm alguns dos 

elementos previstos no n.º 5 do artigo 36.º do CIVA, desde logo a identificação social e fiscal 

do adquirente dos bens ou serviços, o que evidencia a sua insuficiência para o cumprimento 

da obrigação de facturação supra aludida. Acresce que, dada a natureza distinta da factura 

que apresentam, não é permitida a sua utilização à luz do novo regime legal. ---------------------- 



 

O cumprimento da obrigação de facturação das operações não tituladas por direito 

duradouro adquirido por arrematação no mercado municipal e na feira quinzenal impõem 

assim a adopção de um novo procedimento de liquidação e cobrança das referidas taxas que 

culmine com a emissão de documentos fiscalmente válidos (factura - recibo). --------------------- 

Considerando os reduzidos número e valor dos factos tributários em causa, não nos 

parece justificar-se a afectação de meios informáticos nem de recursos humanos a essas 

tarefas naqueles locais, pelo que as novas regras ora propostas visam permitir a emissão dos 

referidos documentos, tempestivamente e na forma legal, por parte dos serviços municipais 

da Divisão Administrativa e Financeira competentes. ------------------------------------------------------ 

Nestes termos, vimos propor que a Câmara, no uso da competência prevista na 

alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e ao abrigo do ponto 2.9.3 do POCAL, aprove o seguinte 

procedimento de liquidação e cobrança das taxas do mercado municipal e da feira quinzenal 

não tituladas por direito duradouro adquirido por arrematação, designadamente: Cargas e 

descargas: utilização e abertura extraordinária do frigorífico; ocupação do terrado e das 

bancas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Em regra, por cada operação realizada, será emitida a correspondente factura – 

recibo na Secção de Actividades e Cobranças da Divisão Administrativa e Financeira, da qual 

constarão os elementos previstos no n.º 5 do artigo 36.º do CIVA, sendo a sua cobrança 

efectuada imediatamente na Tesouraria Municipal; --------------------------------------------------------- 

2 – Ao abrigo do disposto no n.º 2 do referido artigo 36.º do CIVA, poderão ser 

emitidas facturas globais, com a periodicidade semanal, para as operações relativas aos 

utilizadores permanentes; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 – Os serviços administrativos do mercado municipal efectuam um registo semanal 

rigoroso e exaustivo das operações previstas no número anterior, sendo os montantes 

apurados objecto de facturação, pagamento e quitação no dia útil seguinte ao período a que 

respeitam, nos termos do n.º 1; ---------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Dos montantes arrecadados relativos a operações esporádicas cuja emissão 

imediata de factura – recibo, não seja possível, por razões de natureza administrativa, será 



 

dada quitação através de recibo provisório, sendo aquela emitida no dia útil seguinte contra a 

entrega de valor cobrado na tesouraria municipal. ---------------------------------------------------------- 

5 – As presentes regras aplicam-se igualmente à ocupação esporádica do terrado da 

feira quinzenal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar presente proposta de 

procedimento de liquidação e cobrança das taxas. ---------------------------------------------------- 

 LICENCIAMENTOS: - Foram presentes os seguintes pedidos respeitantes a: ---------- 

 PROCESSO Nº 10/2004 – LOTEAMENTO PASSOS – GUILHADESES: - da 

Construbarca – Construções da Barca, Ldª a solicitar a vistoria respeitante às obras de 

urbanização do Loteamento em epígrafe. --------------------------------------------------------------------- 

 A Comissão tendo percorrido e examinada toda a extensão dos trabalhos que 

constituem as obras de urbanização e observados os projectos e demais peças e 

documentos verificaram que as obras de urbanização encontram-se concluídas e em boas 

condições de utilização, podendo a Câmara Municipal aceitar a recepção definitiva. ------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a recepção definitiva das obras 

de urbanização, de acordo com auto de vistoria, bem como autorizar o cancelamento 

da caução prestada a título de garantia de boa execução das obras. --------------------------- 

 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ 

PROFISSIONAL PARA EVENTOS EM AUDITÓRIO: - dos Serviços a apresentar o projecto 

de decisão final de adjudicação respeitante ao ajuste directo para a aquisição do respectivo 

equipamento, sendo o valor base de trinta e quatro mil cento e vinte euros, tendo concorrido 

a Publivaldevez – Unipessoal, Ldª. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Tendo em consideração que a proposta apresentada não carece de esclarecimentos 

e, uma vez que reúne as especificações pretendidas para o procedimento, estes serviços 

propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro, a adjudicação à firma Publivaldevez – Unipessoal, Ldª pelo 

valor de trinta e quatro mil cento e vinte euros, a que acresce o IVA. --------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a aquisição dos serviços em 

epígrafe, ao concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a informação dos 

Serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no nº 

2 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, uma vez que não há lugar à 

prestação de caução pelo adjudicatário. ------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, respeitante à “AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ARQUIVO 

MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ”, sendo o valor base de vinte e sete mil novecentos 

e noventa e dois euros, tendo concorrido a firma Movelar. ----------------------------------------------- 

 Tendo em consideração que a proposta apresentada não carece de esclarecimentos 

e, uma vez que reúne as especificações pretendidas para o procedimento, estes serviços 

propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do Código da Contratação Pública, aprovado pelo 

D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro, a adjudicação à firma Movelar pelo valor de vinte e sete 

mil novecentos e noventa e dois euros, a que acresce o IVA. ------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o fornecimento em epígrafe, 

ao concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a informação dos Serviços. ------- 

 Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no nº 

2 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, uma vez que não há lugar à 

prestação de caução pelo adjudicatário. ------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, respeitante à “FOTOBIOGRAFIA DE UM TERRITORIO”, sendo o valor base 

de vinte e nove mil e quinhentos euros, para 1500 exemplares, tendo apresentado proposta a 

firma Grafislab – Laboratório Gráfico, Ldª. -------------------------------------------------------------------- 

 Tendo em consideração que a proposta apresentada não carece de esclarecimentos 

e, uma vez que reúne as especificações pretendidas para o procedimento, estes serviços 

propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do Código da Contartação Pública, aprovado pelo 

D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro, a adjudicação à firma Grafislab – Laboratório Gráfico, Ldª, 

pelo valor de vinte e nove mil e quinhentos euros, a que acresce o IVA. ----------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o fornecimento em epígrafe, 

ao concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a informação dos Serviços. ------- 

 Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no nº 

2 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, uma vez que não há lugar à 

prestação de caução pelo adjudicatário. ------------------------------------------------------------------- 



 

 - Idem, para a aquisição de “ ILUMINAÇÃO AERONAUTICA PARA O CENTRO DE 

MEIOS AEREOS”, sendo o valor base de dezoito mil novecentos e três euros, tendo 

apresentado propostas a firma Infocontrol – Eléctronica e Automatismo, Ldª. ---------------------- 

  Tendo em consideração que a proposta apresentada não carece de esclarecimentos 

e, uma vez que reúne as especificações pretendidas para o procedimento, estes serviços 

propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do Código da Contratação Pública, aprovado pelo 

D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro, a adjudicação à firma Infocontrol – Electrónica e 

Automatismo Ldª, pelo valor de dezoito mil novecentos e três euros, a que acresce o IVA. ----- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o fornecimento em epígrafe, 

ao concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a informação dos Serviços. ------- 

 Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no nº 

2 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, uma vez que não há lugar à 

prestação de caução pelo adjudicatário. ------------------------------------------------------------------- 

 BLOCO XXXIX – CAMINHO DE ACESSO AO LUGAR DE VILAR – CABREIRO: - 

dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária da obra em epígrafe, solicita a 

recepção definitiva da obra, assim como a restituição dos depósitos de garantia e 

cancelamento das respectivas garantias. ---------------------------------------------------------------------- 

 O prazo de garantia da obra terminou em 08.02.2013; ----------------------------------------- 

 O auto de recepção definitiva da obra foi elaborado em 05.03.2013; ----------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra de catorze mil e oitenta e 

quatro euros e setenta e cinco cêntimos; ---------------------------------------------------------------------- 

 Foram feitos descontos no valor de quatrocentos e setenta euros e oitenta cêntimos;  

 De acordo com o estipulado no artº 229º do D.L. nº 59/99, de 2 de Março, feita a 

recepção definitiva de toda a obra, serão restituídos ao empreiteiro as quantias retidas como 

garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á pela forma própria, a 

extinção da caução prestada, pelo que não se vê inconveniente no deferimento do pedido. --- 

 Assim sugerem a homologação do auto de recepção definitiva; ----------------------------- 

 Autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas 

como garantia da obra; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Autorizar o cancelamento ou extinção das garantias bancárias. ----------------------------- 



 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de vistoria e, em 

conformidade, aprovar a recepção definitiva da empreitada em referência, bem como 

autorizar a restituição ao empreiteiro das quantias retidas como reforço da garantia da 

obra e, ainda, promover, pela forma própria, a extinção da caução prestada. ---------------- 

 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO CULTURAL – HABITAÇÃO SOCIAL: - 

dos Serviços de Acção Social a apresentar relatório sobre a situação familiar respeitante a 

Paula Susana Gonçalves Dias, que considerando a situação de fragilidade económica, social 

e habitacional desta família, e tendo a seu cargo dois filhos menores, sugerem que sejam 

realojados numa casa de habitação social, numa unidade habitacional de vilafonche, com 

uma renda mensal de sessenta e dois euros e vinte cêntimos, usufruindo assim, não só de 

uma renda apoiada, como também de condições de habitabilidade adequadas. ------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de 

realojamento e fixação da renda mensal. ------------------------------------------------------------------ 

 - Idem, respeitante à situação familiar de Maria da Purificação Cardoso Fernandes, 

de 65 anos de idade e seu marido de 71 anos, residentes em Távora S. Vicente, casal com 

uma vida estável e organizada, reside numa casa própria, mas que como já tinha sido 

referido anteriormente há cerca de 12 anos a estrutura da sua casa foi abalada, em 

consequência das obras de construção dos depósitos de água municipal existentes na 

proximidade da mesma. A família foi indemnizada em cerca de cinco mil euros, reconstruiu 

uma parte conforme os peritos lhe disseram, mas no passado mês de Setembro a situação 

habitacional complicou-se dado que a chaminé ruiu destruindo várias divisões da casa, não 

se sentindo seguros, realizaram obras, sendo os trabalhos orçados em trinta mil euros. -------- 

 De acordo com o solicitado e considerando, conforme apurado: ----------------------------- 

- que o agregado teve uma despesa, até ao momento, que ronda os vinte mil euros; - 

- que para o efeito contraíram um empréstimo no valor de sete mil e quinhentos 

euros, sendo que o restante foi pago com as suas economias; ----------------------------------------- 

- que segundo alegam não estão a conseguir terminar os trabalhos por falta de verba 

para o efeito; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- que o rendimento per capita do agregado familiar ronda os duzentos e sessenta 

euros mensais, valor este que, apesar de lhes permitir viver razoavelmente, o que é certo é 



 

que não lhes permite ter uma vida muito folgada, sobretudo, porque também têm gastos 

bastante elevados com a saúde. --------------------------------------------------------------------------------- 

Propõe o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- a substituição da penalização pecuniária por admoestação, e ainda um apoio 

económico até ao valor de cinco mil euros, valor este considerado adequado para apoiar a 

família a terminar as obras da habitação. ------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara, atendendo à presente informação dos Serviços, deliberou, por 

unanimidade, a título excepcional, atribuir ao referido agregado um apoio financeiro de 

quatro mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PROCESSO Nº 1/2013 - PROPRIEDADE HORIZONTAL: de José da Silva e Sá, a 

solicitar certidão relativamente à constituição de propriedade horizontal relativamente às 16 

fracções autónomas distintas e isoladas entre si, obedecendo consequentemente, às 

condições legais para nele ser instituído o regime de propriedade horizontal, nos termos dos 

artºs 1414º e 1415º do Código Civil, do prédio sito na freguesia de Vilafonche, Rua B nºs 

25,27 e 33. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que a actual pretensão reúne as condições necessárias à 

constituição do regime de propriedade horizontal nos termos do disposto nos artºs 1414º e 

seguintes do Código Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida propriedade 

horizontal, de acordo com a informação dos Serviços. ----------------------------------------------- 

APROVAÇÃO EM MINUTA: - Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente 

encerrou a reunião eram dezanove horas. -------------------------------------------------------------------- 

Para constar se lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta e aprovada em 

minuta, e por unanimidade, no final da referida reunião, nos termos do nº 3 do artº 92º da Lei 

nº 169/99, de 18 de setembro, vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim 

Faustino Gomes Soares, que a elaborei. ---------------------------------------------------------------------- 

 


