
ORDEM DO DIA
1. PROPOSTAS
1.1. Proposta Nº 16 / V-J.M.P. / 2005
O Sr. Vereador Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
 “Considerando que:
--- É competência da Câmara efectuar a gestão e administração dos cemitérios municipais;
--- Em nome de Carlos Ribeiro encontram-se registadas duas sepulturas perpétuas, actualmente
identificadas  com  os  números  11/66  e  55/90,  situadas  no  Talhão  2  Rua  A  Nº  8  e  9
respectivamente;
--- O titular da concessão do terreno referentes às duas sepulturas já faleceu, e estas têm vindo
a ser utilizadas por um neto seu, o qual nos termos do número 1.º da alínea a) do artigo 2133.º
conjugado com o 2039.º 2042.º todos do Código Civil é considerado como herdeiro legítimo à
herança  aberta  por  óbito  do  seu  avô,  e  que  por  isso,  tem  legitimidade  para  requerer  o
averbamento da respectiva escritura de concessão, conforme disposto nos artigos 43.º e 46.º do
Regulamento dos Cemitérios Municipais;
--- O Regulamento dos Cemitérios Municipais exige nos termos da alínea a) do Artigo 46.º,
declaração de desistência de todos os herdeiros do titular do alvará;
---  O número  elevado  de  herdeiros  do  titular  da  concessão,  e  o  desconhecimento  do  seu
paradeiro, pelo neto, requerente do pedido de averbamento da escritura;
---  Para  a  resolução da presente  questão o  Regulamento  não dispõe  de  norma específica,
torna-se  por  isso  necessário  recorrer  à  aplicação  do  seu  artigo  76.º,  competindo  assim  à
Câmara a resolução do caso omisso.

Proponho:
Que a Câmara delibere:
---  a)  Publicar  o edital  anexo  à  presente  proposta,  por  forma a notificar  todos  os  herdeiros
legítimos  do  titular  da  escritura,  para  se  oporem,  querendo,  ao  pedido  de  averbamento
apresentado pelo neto daquele.
--- b) Publicar o referido edital nos lugares de estilo, nos locais das referidas sepulturas, num
jornal local e num regional,  por analogia ao regime aplicável ao abandono das sepulturas e
declaração de prescrição das respectivas concessões.
--- c) Autorizar o Averbamento da Escritura referente às sepulturas perpétuas n.º 8 e n.º 9 no
Talhão 2 Rua A, a favor de Vítor Manuel Ribeiro Teixeira, passando para a posse deste as
respectivas sepulturas, se decorrido o prazo de 60 dias úteis, contados após a publicação do
edital, não se registar qualquer oposição ou contestação à pretensão do requerente.”

Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 16 / V-J.M.P. / 2005 aprovada por unanimidade.

2. Informações
2.1. Informação N.º 15 / P / 05
“Assunto: Modificação ao orçamento
--- Considerando o teor da Proposta n.º 32 / P / 2002 que delega no Presidente da Câmara
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº



169/99,  de  18  de  Setembro,  com  as  alterações  introduzidas,  informo  a  Câmara  sobre  a
realização  das  seguintes  modificações  orçamentais,  datadas  de  30  de  Setembro,  que  se
anexam:
--- 14ª Alteração ao Orçamento da Despesa
--- 13ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos
--- 10ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais”

A Câmara tomou conhecimento.

2.2. Informação Nº 614 – Departamento de Intervenção Sócio-Cultural
--- “Relatório Férias Desportivas 2005

A Câmara tomou conhecimento.


