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ATA N.º 07 

 
DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR, 

REALIZADA A VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZASSETE 

 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, no Edifício dos Paços 

do Concelho e Sala de Reuniões respetiva, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal de Vila 

Flor, sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Fernando Francisco Teixeira de 

Barros, estando presentes os Senhores Vereadores, Fernando Filipe de Almeida, da Coligação 

PPD-PSD/CDS-PP; Quintino Augusto Pimentel Gonçalves, do PS; Gracinda Fátima Fraga 

Carvalho Peixoto, do PS e Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo, da Coligação PPD-

PSD/CDS-PP. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

       

ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

CONSULTA DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CANCRO DA CAVIDADE 

ORAL NO CONCELHO DE VILA FLOR:- 

Dia 18 de fevereiro, liderada pelos professores Jorge Marinho e Leite Moreira, 

onde esteve presente o Senhor Presidente da UMTMD – Unidade Dr. Paulo Subtil, uma 

equipa de cerca de 20 profissionais das áreas de estomatologia, medicina dentária e 

psicologia, procederam a consultas de diagnóstico precoce do cancro da cavidade oral, no 

concelho de Vila Flor. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo Municipal, por unanimidade, agradece mais uma vez a esta equipa de 

voluntários pela sua entrega e dedicação à prevenção oncológica. O reconhecimento do 

Executivo pela sensibilidade a tão nobre causa. ------------------------------------------------------- 

 

 

VEREADOR PEDRO MIGUEL SARAIVA LIMA CORDEIRO DE MELO: - 

O Vereador Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo, na qualidade de 

vereador e a pedido, apresentou os seguintes requerimentos, que gostaria desde já contar 

com o acolhimento do executivo: -------------------------------------------------------------------------  
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PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: - 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, informou que tomou nota dos assuntos 

e que ele próprio vai diligenciar com as duas comissões, que já lhe tinham dado 

conhecimento dos assuntos, de analisar no local a melhor forma de resolver os pedidos 

feitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FESTA DO ANDEBOL – “FESTAND”: - 

A Senhora Vereadora a Tempo Inteiro Gracinda Fátima Fraga Carvalho Peixoto, 

informou que irá decorrer no dia 25 de fevereiro pelas 14:30 horas o evento desportivo “A 

Festa do Andebol – FestAnd”, a ter lugar no pavilhão gimnodesportivo, cujo público-alvo, 

são as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho, uma colaboração com a 

Federação de Andebol de Portugal. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

ORDEM DO DIA: 

 

 APROVAÇÃO DE ATAS 

Presente, para aprovação pelo Executivo Municipal, a Ata n.º 06 da Reunião Ordinária 

da Câmara Municipal do dia 13 de fevereiro de 2017. – Dispensada a sua leitura em virtude 

de ter sido enviada juntamente com o expediente da presente reunião da Câmara 

Municipal e não tendo havido nenhum pedido de alteração ao seu texto, o Executivo 

deliberou, por unanimidade, aprovar o texto da ata n.º 06 da Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal do dia 13 de fevereiro de 2017. --------------------------------------------------- 

 

 

GAP – GABINETE APOIO À PRESIDENCIA 

 

 PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR E A 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL 2017: - 

 Presente informação n.º 15/2017, do Jurista da Autarquia, Tiago Morais, datada de 16 de 

fevereiro de 2017, tendo em conta os seguintes considerandos: ---------------------------------------- 

 No ano transato, a Federação Portuguesa de Voleibol realizou um estágio neste 

Concelho; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Durante a realização do estágio realizaram jogos com outras seleções; ---------------------- 

 Ficaram hospedados nas instalações do nosso Concelho; -------------------------------------- 

 Durante esse período e nos seguintes, promoveu-se ativamente o desenvolvimento da 

atividade física e do desporto, designadamente e em concreto, a modalidade Voleibol; -- 

 Foram criadas equipas da prática do Voleibol; --------------------------------------------------- 

 A Câmara Municipal de Vila Flor, no âmbito das políticas por si definidas no domínio 

do desporto, designadamente a promoção e a generalização da atividade física, pretende 

associar-se como parceiro privilegiado na promoção e desenvolvimento do Voleibol; ---- 

 O Voleibol afigura-se como um instrumento essencial para a melhoria da condição 

física, da qualidade de vida e da saúde de todos os grupos e escalões da sua população. - 
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Nestes termos, o Jurista do Município refere que, de acordo com as alíneas d) e f) do n.º 

2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual (Lei que 

estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais), são atribuições do Município, os 

domínios da “educação, ensino e formação profissional” e “tempos livres e desporto”. --------- 

Também as alíneas o), u) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua atual redação, definem que compete à Câmara Municipal: ----------------- 

 “Promover a oferta de cursos de ensino e formação profissional dual, no âmbito 

do ensino não superior e apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de 

doenças; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de 

eventos de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos 

direitos dos cidadãos; ---------------------------------------------------------------------- 

 Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal.” ----------------- 

Desta forma, o Jurista afirma que o presente Protocolo está em conformidade com as 

competências e atribuições definidas por lei, pelo que, tem a honra de propor que a Câmara 

Municipal delibere aprovar, nos termos das alíneas o), u) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação (Lei que estabelece o regime 

jurídico das autarquias locais), a Minuta do protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Vila Flor e a Federação portuguesa de Voleibol, para o ano de 2017, nos termos constantes da 

proposta que anexa. – O Senhor Presidente da Câmara Municipal e a Senhora Vereadora a 

Tempo Inteiro Gracinda de Fátima Fraga Carvalho Peixoto, fizeram uma apresentação 

sobre o que se pretende com a celebração deste protocolo com a Federação Portuguesa de 

Voleibol e os objetivos que se pretendem atingir. ----------------------------------------------------- 

 

VEREADOR PEDRO MIGUEL SARAIVA LIMA CORDEIRO DE MELO: - 

O Senhor Vereador Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo, informou que 

apoia toda a parte desportiva por razões óbvias e aproveitou o ponto, para lembrar que, 

no que toca ao futebol continuamos a não ter estratégia que acolha a formação, pois há 

cerca de 30 praticantes dos escalões jovens a jogar no Cachão. ----------------------------------- 

 

VEREADORA GRACINDA DE FÁTIMA FRAGA CARVALHO PEIXOTO: - 

A Senhora Vereadora a Tempo Inteiro Gracinda Fátima Fraga Carvalho Peixoto 

interpelou o Vereador Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo, sobre o que é que a 

Câmara pode fazer para reverter a situação, uma vez que compete aos clubes promover a 

formação no futebol. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: - 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, sobre o assunto, informou que a 

Câmara Municipal está atenta à formação nas diversas modalidades, exemplo disso foi a 
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reunião que o Senhor Presidente da Câmara teve com todos as equipas de futebol, tendo 

então a equipa do Seixo de Manhoses assumido o compromisso da formação no futebol. --- 

 

VEREADOR PEDRO MIGUEL SARAIVA LIMA CORDEIRO DE MELO: - 

O Senhor Vereador Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo, constatou que o 

município tem todas as condições para fazer a formação no futebol e não se justifica que 

os miúdos saião do concelho para praticar a modalidade. ------------------------------------------ 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: - 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal deu conta que regista com agrado o 

apoio que o Senhor Vereador Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo manifesta 

relativamente à estratégia de implementação e divulgação do voleibol no concelho. ---------- 

Que este é um caminho que já está a dar frutos e permite anunciar que cerca de 50 

jovens estão a praticar voleibol duas vezes por semana acompanhados por um professor 

contratado pela autarquia. Lembrou que a prática de voleibol em Vila Flor era quase nula 

e não havia, como ainda não há, nenhum clube constituído. --------------------------------------- 

Quanto à preocupação manifestada pelo Senhor Vereador Pedro Miguel Saraiva 

Lima Cordeiro de Melo, de haver atletas que vão para fora do concelho no futebol, 

informou que teve reuniões dia 17 de novembro e 6 de dezembro de 2016 com todos os 

clubes e associações de futebol do concelho para analisar este assunto bem como os 

subsídios a atribuir de acordo com as necessidades dos clubes, tendo estado presentes: 

Sport Clube de Vila Flor; Grupo Desportivo de Santa Comba da Vilariça; Associação 

Cultural Recreativa e Desportiva do Seixo de Manhoses; Centro Social e Paroquial São 

Bartolomeu e a Associação Cultural e Desportiva de Samões e que no final das duas 

reuniões ficaram acordadas propostas de subsídios que estão a ser apresentadas à Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à política de cativar todos os jovens para a prática do futebol de 11 o 

concelho, ficou bem expresso por parte dos clubes que devido ao reduzido número de 

praticantes nas faixas etárias 10, 12 anos e até aos 18 anos, seria muito difícil a existência 

simultânea de futebol de 11 e de futsal. Que foi uma constatação que todos aceitaram 

embora o ideal fosse que os atletas ficassem a jogar no concelho, no entanto o Clube do 

Seixo de Manhoses apresentou uma proposta dos escalões dos 4 aos 9 anos, que vão ter a 

prática de futebol de 11, havendo um hiato entre os 11, 12 anos e os 17 anos que é 

colmatada pela prática do futsal em todos os escalões. ----------------------------------------------  

Informou ainda que deixou perante todos a disponibilidade, que julga ser a de todo 

o executivo, no sentido de cativar através de todos os clubes do concelho, para que todos os 

jovens praticassem futebol. Que é um desafio que se mantem junto dos clubes para 

garantir a continuidade da formação dos jovens. ----------------------------------------------------- 

Colocado o assunto à votação do Executivo, deliberou, este, por unanimidade: ------ 

a) Aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município de Vila Flor e a Federação 

Portuguesa de Voleibol. ----------------------------------------------------------------------- 

b) Remeter à Contabilidade para cabimentar e comprometer nos termos da Lei 

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. -------------------------------------------- 
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CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO ADELINA CAMPOS – HUGO FILIPE SEIXAS 

GOMES CARDOSO – JUVENTUDE SOCIALISTA DA CONCELHIA DE VILA 

FLOR: - 

Presente informação n.º 12/2017, do Jurista da Autarquia, Tiago Morais, datada de 15 de 

fevereiro de 2017, referindo que, por requerimento, datado de 13 de fevereiro de 2017, o Sr. 

Hugo Filipe Seixas Gomes Cardoso, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia da 

Juventude Socialista da Concelhia de Vila Flor, solicitou a cedência do Auditório Municipal – 

Adelina Campos – no dia 15 de abril de 2017, para realização de um concerto solidário, com o 

fim de angariar bens alimentares para distribuição pelas famílias mais carenciadas do Concelho.  

De acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento das Instalações do 

Centro Cultural de Vila Flor, podem as entidades privadas utilizar as instalações do Centro 

Cultural, mediante um pagamento diário de utilização, no valor de 50,00 € (cinquenta euros), 

conforme na alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do supra regulamento. ------------------------------------ 

Não obstante, sempre se informa que a Câmara Municipal pode isentar do pagamento 

qualquer entidade peticionária, desde que devidamente fundamentado, conforme artigo 6.º do 

Regulamento das Instalações do Centro Cultural de Vila Flor. ----------------------------------------- 

É do entendimento do Jurista do Município que o pedido solicitado pelo requerente pode 

ser deferido, com isenção das taxas de utilização, uma vez que é uma entidade sem fins 

lucrativos, uma organização política de juventude empenhada na defesa dos valores 

democráticos e da República, constituída por jovens entre os 14 e os 30 anos de idade, 

desenvolvendo a intervenção cívica assente nos valores da liberdade, igualdade e fraternidade. - 

Por outro lado, é uma estrutura de juventude que goza, nos termos dos seus estatutos, de 

plena autonomia de organização e de condução das suas opções políticas, pelo que, o Jurista 

propõe que se remeta a presente informação à reunião de câmara para deliberação. – 

Deliberado, por unanimidade, autorizar a cedência do auditório e isentar do pagamento 

das respetivas taxas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Os Senhores Vereadores Fernando Filipe de Almeida e Pedro Miguel Saraiva Lima 

Cordeiro de Melo, ausentaram-se da Reunião da Câmara Municipal, para não participar 

na discussão do ponto seguinte: --------------------------------------------------------------------------- 

 

MOSTRA TERRAFLOR / AMENDOEIRAS EM FLOR 2017: - 

Presente informação n.º 14/2017, do Jurista da Autarquia, Tiago Morais, datada de 13 de 

fevereiro de 2017, referindo o que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 

“(…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Já é tradição a realização de uma Mostra de produtos do concelho de Vila Flor 

no período correspondente às Amendoeiras em Flor, que decorre no final de 

fevereiro e princípios de março; ---------------------------------------------------------- 

 Atraídos pela beleza das amendoeiras floridas, são muitos os turistas que se 

deslocam à região e Vila Flor, pela sua excelente localização geográfica, torna- 

-se um lugar de «visita obrigatória», facto que deve ser considerado em proveito 

do seu património arquitetónico, paisagístico e económico; ------------------------- 

 Este certame é dirigido, essencialmente, aos produtores, artesãos e empresários 
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do ramo da hotelaria e restauração do concelho, pelo que podem dele tirar 

proveitos; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Propõe-se a realização da “Mostra TerraFlor/Amendoeiras em Flor” em 2017, 

de acordo com o programa e orçamento em anexo, realizado pela Senhora 

Vereadora, Gracinda Fátima Fraga Carvalho Peixoto. ------------------------------ 

Devido às circunstâncias excecionais, quer pelo período temporal, quer pela 

antecedência que um evento deste envolvimento necessita, propõe-se que o Sr. Vice-Presidente 

defira o presente programa e orçamento sem necessidade de deliberação do Executivo 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais se informa que, através da reunião ordinária da Câmara Municipal datada de 24 

de outubro de 2013 (Ata n.º 45), a Câmara Municipal deliberou delegar no Sr. Presidente da 

Câmara Municipal várias competências, constantes no artigo 33.º, no anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação (Lei que estabelece o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entre as competências delegadas na referida deliberação, chamo à colação, 

nomeadamente a alínea ff), que dispõe o seguinte: “compete… promover e apoiar o 

desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade 

económica e interesse municipal”. ------------------------------------------------------------------------- 

Pelo exposto, tendo o Sr. Presidente da Câmara Municipal competências para o efeito, 

não existe obrigatoriedade de deliberação pelo Executivo Municipal em reunião de Câmara. --- 

Por sua vez, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, em 09 de dezembro de 2013, 

subdelegou no Sr. Vice-Presidente, as competências a ele delegadas pela Câmara Municipal. -- 

Por tal facto, o Sr. Vice-Presidente da Câmara é detentor de legitimidade para tal ato. - 

Assim, proponho que o Sr. Vice-Presidente aprove o programa e orçamento e remeta ao 

Executivo Municipal na próxima reunião de Câmara, apenas para informar e comunicar, nos 

termos constantes na presente informação.” ------------------------------------------------------------- 

Presente Despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara, datado de 14 de fevereiro de 

2017, para tomada de conhecimento, referindo o seguinte: “À Contabilidade para cabimentar e 

comprometer. Autorizo a despesa, nos termos constantes da informação técnica. À Reunião de 

Câmara para conhecimento”. ------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora a Tempo Inteiro Gracinda Fátima Fraga Carvalho Peixoto esclareceu 

mais uma vez sobre a situação levantada pelos senhores Vereadores Fernando Filipe de 

Almeida e Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo que os levaram a ausentarem-se 

da Reunião da Câmara Municipal e divulgou o seguinte email trocado com os senhores 

Vereadores Fernando Filipe de Almeida e Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo:  
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 Colocado o assunto a votação, o Executivo deliberou, por unanimidade dos 

membros presentes, tomar conhecimento. ------------------------------------------------------------- 

 Os Senhores Vereadores Fernando Filipe de Almeida e Pedro Miguel Saraiva Lima 

Cordeiro de Melo, retomaram os trabalhos da Reunião da Câmara Municipal. -------------- 

 

 

DAF – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

 

SETOR DE CONTABILIDADE, APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - 

Foi dado conhecimento pelo Senhor Presidente que o Resumo Diário de Tesouraria 

apresenta um saldo em total disponibilidades, excluindo as dotações não orçamentais, de € 

2.419.837,55 (dois milhões, quatrocentos e dezanove mil, oitocentos e trinta e sete euros e 

cinquenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------- 

 

PAGAMENTOS EFETUADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL: - 

Presente a relação dos pagamentos efetuados pela Câmara Municipal no período de 

13.02.2016 a 17.02.2017, num total de € 116.452,15 (cento e dezasseis mil, quatrocentos e 

cinquenta e dois euros e quinze cêntimos). ------------------------------------------------------------- 

 

RESÍDUOS DO NORDESTE – EMPRESA INTERMUNICIPAL – Faturação: - 

Presente Ofício n.º 143, datado de 13 de fevereiro de 2017, anexando a fatura n.º 
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2017/35, referente à prestação de serviços de gestão de RSU, no mês de janeiro de 2017, no 

valor de 22.191,33 € (vinte e dois mil, cento e noventa e um euros e trinta e três cêntimos). – 

Deliberado, por unanimidade: 

a) Autorizar o pagamento no valor de € 22.191,33 € (vinte e dois mil, cento e 

noventa e um euros e trinta e três cêntimos) à Resíduos do Nordeste – Empresa 

Intermunicipal. --------------------------------------------------------------------------------- 

b) Remeter à Contabilidade, para cabimentar e Comprometer nos termos da Lei 

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. -------------------------------------------- 

 

 

DOHUA – DIVISÃO DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E AMBIENTE 

 

 

SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS: - 

 

ELETRIFICAÇÃO DA BARRAGEM DO PENEIREIRO / SAMÕES: - 

 Presente informação do Eng.º Eletrotécnico, Joaquim Tavares da Silva, datada de 23 de 

janeiro de 2017, referindo que, considerando que foi elaborado o Auto de Receção Definitiva 

em 30 de dezembro de 2016, cinco anos após a elaboração do Auto de Receção Provisória, 

estão reunidas as condições para se proceder ao cancelamento da garantia bancária n.º 

962300488003833, bem como se proceder ao pagamento do valor de 212,32 € (duzentos e doze 

euros e trinta e dois cêntimos). Acrescenta, ainda, que após despacho superior, deverá ser 

oficiado ao banco, dando ordem para cancelamento da garantia e proceder ao pagamento do 

referido reforço de garantia. – Deliberado, por unanimidade, autorizar o cancelamento da 

garantia bancária e proceder ao pagamento do valor de € 212,32 (duzentos e doze euros e 

trinta e dois cêntimos), nos termos requeridos e de acordo com a informação prestada 

pelos serviços técnicos da autarquia. -------------------------------------------------------------------- 

 

ELETRIFICAÇÃO DA BARRAGEM DO PENEIREIRO / SEIXO DE 

MANHOSES: - 

 Presente informação do Eng.º Eletrotécnico, Joaquim Tavares da Silva, datada de 23 de 

janeiro de 2017, referindo que, considerando que foi elaborado o Auto de Receção Definitiva 

em 30 de dezembro de 2016, cinco anos após a elaboração do Auto de Receção Provisória, 

estão reunidas as condições para se proceder ao cancelamento da garantia bancária n.º 

962300488003832, bem como se proceder ao pagamento do valor de 291,03 € (duzentos e 

noventa e um euros e três cêntimos). Acrescenta, ainda, que após despacho superior, deverá ser 

oficiado ao banco, dando ordem para cancelamento da garantia e proceder ao pagamento do 

referido reforço de garantia. – Deliberado, por unanimidade, autorizar o cancelamento da 

garantia bancária e proceder ao pagamento do valor de € 291,03 (duzentos e noventa e um 

euros e três cêntimos), de acordo com o requerido e nos termos da informação dos serviços 

técnicos da autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SECÇÃO DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO: - 
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Proc.º n.º 53/2011 

Requerente: PETROFOL, S.A: 

Local: Avª Vasco da Gama – Vila Flor 

Assunto: Ampliação de um edifício de serviços, comercio com estacionamento – 

emissão de alvará de construção, cuja informação do Técnico Superior António Rodrigues Gil 

, datada de 16 de fevereiro de 2017dá conta que não há inconveniente em que seja emitido o 

alvará da licença de construção – Deliberado, por unanimidade, autorizar a emissão de 

alvará de licença de construção. -------------------------------------------------------------------------- 

  

Proc.º n.º 35/2016 

Requerente: Duarte Manuel Carvalho Chacim. 

Local: Lugar do Prado - Samões 

Assunto: Legalização de edifício de arrumos (apoio à agricultura), cuja informação do 

Arquitecto João Batista Ortega, datada de 15 de fevereiro de 2016 dá conta que a construção 

que o requerente pretende legalizar encontra-se construída sobre um aqueduto que tem registada 

uma servidão administrativa a favor das Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. Que a 

legalização só poderá acontecer com parecer favorável das mesmas Águas de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. – Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer/informação dos 

serviços técnicos de município. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Proc.º n.º 6/2017 

Requerente: Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, S.A. 

Local: Lugar Vale de Alandres – Vilas Boas 

Assunto: Construção de um pavilhão para recolha e triagem de resíduos de 

construção e de demolição (RCB), no prédio inscrito na matriz predial rústica da União de 

freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas sob o artigo 2599 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Vila Flor com o n.º 78 da Freguesia de Vilas boas, cuja informação do 

Arquitecto João Batista Ortega, datada de 15 de fevereiro de 2017, dá conta que o pedido de 

licenciamento deve ser apresentado junto da entidade licenciadora, a Autoridade Nacional de 

Resíduos, ou a Autoridade Regional de Resíduos, de acordo com os resíduos a tratar. – 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação/parecer dos serviços técnicos 

da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REQUERIMENTO: - 

Requerente: Fernando Joaquim dos Santos & Filhos, Lda. 

Local: Loteamento da Serra (Fonte das Bestas) – Vila Flor 

Assunto: Pedido de vistoria, às obras de urbanização do loteamento da Serra, sito na Fonte das 

Bestas, a que corresponde o alvará de loteamento n.º 02/2006, para efeitos de receção definitiva, 

cuja informação, do Técnico Superior António Rodrigues Gil, datada de 16 de fevereiro de 

2017, dando conta que para efeito de elaboração do auto de receção definitiva, deve a câmara 

municipal nomear uma comissão para este efeito, sugere que, esta integre o Engª António 

Valdemar Tabuada Teixeira, o Fiscal Municipal António Júlio Lapa e ele próprio. Desde já 

agenda a vistoria para o próximo dia 7 de março, pelas 10:00 horas. – Deliberado, por 

unanimidade, constituir a comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva, de 

acordo com a proposta feita na informação dos serviços técnicos da autarquia: -------------- 
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 Técnico Superior António Rodrigues Gil (Engenheiro Civil); ------------------- 

 Técnico Superior António Valdemar Tabuada Teixeira (Engenheiro Civil); - 

 Fiscal Municipal António Júlio Martins Lapa. -------------------------------------- 

 

PEDIDO DE PARECER DE ÁREA PROTEGIDA: -  

Requerente: Rui António Carneiro Rodrigues 

Local: Cascalheira – Freixiel 

Assunto: Solicitação de parecer de Área Protegida do vale do Tua para efeitos de 

intervenção em parcelas de terreno, no âmbito do programa / medida VITIS, reencaminhada 

pelo Parque Natural Regional do Vale do Tua, na parcela de terreno denominada Cascalheira, 

sita na freguesia de Freixiel, inserida na Área Protegida do Vale do Tua, para instalação de 

vinha, drenagem superficial e construção de muros de suporte em alvenaria, cuja informação do 

Técnico Superior, António Rodrigues Gil, de 13 de fevereiro de 2017, refere que a parcela de 

terreno em análise está inserida na Área Protegida do Vale do Tua, pelo que não há 

inconveniente em que a pretensão seja autorizada. – Deliberado, por unanimidade, emitir 

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

 

                 

 Sendo doze horas e vinte minutos, foi declarada encerrada a reunião, tendo sido 

deliberado, por unanimidade, aprovar e assinar a respetiva minuta da qual se elaborou a presente 

Ata que depois de aprovada e assinada vai ser exarada no respetivo livro de atas. ------------------ 

 

 

E eu, João Alberto Correia, Técnico Superior, que a secretariei, redigi, subscrevi e assino 

     

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 


