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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUINZE DE MAIO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE =============================================== 

ATA N.º 10/17 

========== Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezassete, 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 13 de 

setembro de 2016, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO 

JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES 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 no 1.º ponto do período antes da ordem do dia, da reunião ordinária, 

realizada no dia 28 de abril, último, exarado a folhas 129, 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 14H30. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), do artº. 39º., da Lei nº. 
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75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR as 

faltas dos Vereadores, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA e 

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, o primeiro ausente por razões de saúde e o 

segundo por razões profissionais. =========================================  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. VII JORNADAS DE CIDADANIA – RUMOS DE MUDANÇA - O Senhor 

Presidente convidou os senhores Vereadores a estarem presentes no evento supra 

referenciado, que se vai realizar nos dias 18 e 19 do corrente mês, cujo painel principal, 

designado por “Desafios e Oportunidades no Interior”, terá como orador o Senhor 

Ministro-Adjunto do Governo e o Senhor Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, que, entre outros objetivos prioritários, assume a afirmação do interior como 

aspeto central do desenvolvimento e da coesão territorial, adotando novas políticas de 

emprego e combatendo o despovoamento. ================================== 

----- 2. LANÇAMENTO DA REEDIÇÃO DO LIVRO “O HOMEM DA NAVE”, DE 

AQUILINO RIBEIRO, EM PARCERIA COM A EDITORA BERTRAND - O Senhor 

Presidente convidou os Senhores Vereadores a estarem presentes no evento acima 

referenciado, que se vai realizar no dia 27 do corrente mês, data que assinala a morte 

do escritor e cuja cerimónia oficial será realizada em pleno espaço da serra, no lugar da 

Senhora da Aflição, localidade de Soutosa, e contará com a presença de várias 

personalidades ligadas à vida e obra do Mestre Aquilino Ribeiro. ================ 

ORDEM DO DIA 
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02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

107 – 120/131/000 – MOBILIDADE INTERCARREIRAS OU INTERCATEGORIAS NO 

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA – ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2017 – 

CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA =========================================== 

========== Presente à reunião a informação do Chefe da Divisão Administrativa n.º 

177/2017, de 04 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual se verifica a possibilidade de, dentro 

do mesmo órgão ou serviço, se poder consolidar definitivamente a mobilidade 

intercarreiras ou intercategorias, mediante proposta do dirigente máximo de serviço. ------ 

----- A referida informação traz anexo Parecer da COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, que nesta ata se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, de acordo com o 

qual a consolidação da mobilidade na carreira de técnico superior se deve fazer com 

posicionamento na 2.ª posição, nível 15, a que corresponde à remuneração € 1.201,48. 

----- O referido processo traz inserto o seguinte despacho do Senhor Presidente de 

Câmara, datado de 09 do corrente mês: “Concordo. À reunião de Câmara.” ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, 

autorizando a consolidação das mobilidades intercarreiras ou intercategorias dos 

trabalhadores referenciados na informação, com efeitos a partir de 01 de junho do 

corrente ano. =========================================================  
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02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

108 – 210/207/000 – COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO 2017 – Pedido de subsídio  

========== Oriundo da Comissão de Festas referenciada em epígrafe, presente à 

reunião um ofício, datado de 20 de abril, último, solicitando um subsídio, de igual 

montante aos anos anteriores, para fazer face às despesas enunciadas no plano de 

atividades e orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado de duas informações da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, uma que procede à cativação do montante de € 50.000,00 (cinquenta mil 

euros), na respetiva rubrica orçamental, assim como informa da existência de fundos 

disponíveis para assunção do compromisso da despesa, nos termos legais, bem como 

uma outra a informar qual a entidade jurídica devidamente constituída para esse fim. ----- 

----- A propósito, o Senhor Presidente agradeceu à Comissão de Festas e às pessoas 

que a constituem o esforço e dedicação para organizar eventos desta dimensão e com a 

qualidade que as mesmas atingiram. -------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, afirmou ser muito 

positivo que este tipo de eventos continue a ser assegurado por comissões constituídas 

por populares, em particular num momento em que não é fácil encontrar parceiros para 

ajudar à sua realização. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Apesar das grandes dificuldades financeiras que o Município 

atravessa, mas considerando também que é necessário manter o nível e a dignidade 
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das Festas de S. João de Moimenta da Beira, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir uma comparticipação financeira no montante de € 50.000,00 (cinquenta mil 

euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, admitir poder vir a ser atribuído à 

referida Comissão de Festas um reforço de € 5.000,00 (cinco mil euros), caso se venha 

a confirmar essa necessidade. ============================================ 

109 – 230/262/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Aprovação da Prestação de 

Contas respeitantes ao ano de 2016 ====================================== 

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

13 de abril, último, exarada a folhas 111 a 124, ponto 124, ponto 092, deste livro de atas, 

em que foi deliberado submeter o assunto à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, tendo em conta o disposto na alínea l), do nº. 2, do artigo 25º., da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro, presente à reunião o ofício n.º 24, deste órgão deliberativo, 

datado de 21 do mesmo mês, acompanhado da minuta da ata – parte respetiva -, 

informando que foi deliberado aprovar a Prestação de Contas respeitante ao ano de 

2016, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. -------------- 

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

110 - 230/999/000 – ORÇAMENTO E CONTAS – INFORMAÇÃO FINANCEIRA - 

Consulta de documentos ============================================== 

========== Oriundo da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presentes à reunião 

as listas dos compromissos assumidos, por requisição, bem como as listas de 
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pagamentos efetuados, com indicação da respetiva descrição da despesa e fornecedor, 

durante os meses de março e abril de 2017. ----------------------------------------------------------- 

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

111 – 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO, PARA A CONCESSÃO, EM REGIME DE 

LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO RESTAURANTE 

SNACK/BAR/POUSADA SITO NA BARRAGEM DO VILAR – Ata de abertura e 

análise das candidaturas e ata final ====================================== 

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

dia 17 de fevereiro, último, exarada a folhas 46 e 47, ponto 042, deste livro de atas, em 

que foi deliberado aprovar o Programa do Concurso e respetivo Caderno de Encargos 

acima referidos, autorizando a abertura de adequado procedimento público, nos termos 

legais, para a concessão do Restaurante Snack/Bar/Pousada, sito na Barragem do Vilar, 

em regime de locação de estabelecimento comercial, pelo período de um ano, 

eventualmente prorrogável, tendo como base de licitação o valor de € 1.200,00 (mil e 

duzentos euros), presente à reunião a respetiva ata de abertura e análise das 

candidaturas e ata final, que nesta ata se consideram integralmente transcritas e dela 

ficam a fazer parte integrante, dando conta que apenas uma concorrente apresentou 

proposta, a qual foi notificada para prestar esclarecimentos sobre o facto da experiência 

profissional pertencer a terceiros, não tendo a referida concorrente apresentado 

qualquer esclarecimento no prazo previsto para a realização da audiência dos 

interessados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a ata final da comissão de análise, e a não resposta 

da única concorrente às questões colocadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar 

por concluído este processo e acionar, logo que se afigurar oportuno, a abertura de novo 

procedimento. ======================================================== 

112 - 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO, PARA A CONCESSÃO, EM REGIME DE 

LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO PARQUE DE CAMPISMO 

SITO NA BARRAGEM DO VILAR – Ata de abertura e análise das candidaturas e ata 

final =============================================================== 

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

dia 17 de fevereiro, último, exarada a folhas 47 e 48, ponto 043, deste livro de atas, em 

que foi deliberado aprovar o Programa do Concurso e respetivo Caderno de Encargos 

acima referidos, autorizando a abertura de adequado procedimento público, nos termos 

legais, para a concessão do Restaurante Snack/Bar/Pousada, sito na Barragem do Vilar, 

em regime de locação de estabelecimento comercial, pelo período de quatro meses, 

eventualmente prorrogável, tendo como base de licitação o valor de € 400,00 

(quatrocentos euros), presente à reunião a respetiva ata de abertura e análise das 

candidaturas e ata final, que nesta ata se consideram integralmente transcritas e dela 

ficam a fazer parte integrante, dando conta que apenas uma concorrente apresentou 

proposta, a qual foi notificada para prestar esclarecimentos sobre o facto da experiência 

profissional pertencer a terceiros, não tendo a referida concorrente apresentado 

qualquer esclarecimento no prazo previsto para a realização da audiência dos 
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interessados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a ata final da comissão de análise, e a não resposta 

da única concorrente às questões colocadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar 

por concluído este processo e proceder à abertura do Parque de Campismo com recurso 

aos seus próprios meios. ================================================ 

113 – 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO, PARA A CONCESSÃO, EM REGIME DE 

LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO BAR/RESTAURANTE SITO 

NO COMPLEXO FLUVIAL DE SEGÕES – Ata de abertura e análise das 

candidaturas e ata final - Adjudicação ==================================== 

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

dia 17 de fevereiro, último, exarada a folhas 48 e 49, ponto 044, deste livro de atas, em 

que foi deliberado aprovar o Programa do Concurso e respetivo Caderno de Encargos 

acima referidos, autorizando a abertura de adequado procedimento público, nos termos 

legais, para a concessão do Bar/Restaurante sito no Complexo Fluvial de Segões, em 

regime de locação de estabelecimento comercial, pelo período de um ano, 

eventualmente prorrogável, tendo como base de licitação o valor de € 1.200,00 (mil e 

duzentos euros), presente à reunião a respetiva ata de abertura e análise das 

candidaturas e ata final, que nesta ata se consideram integralmente transcritas e dela 

ficam a fazer parte integrante, dando conta que apenas um dos três concorrentes que 

apresentaram proposta, após notificação para prestar esclarecimentos em sede de 

audiência dos interessados, apresentou a declaração de não dívida às Finanças, 
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estando a sua candidatura em condições de ser adjudicada. ------------------------------------- 

----- No âmbito da discussão sobre este assunto, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, alertou para a necessidade de serem garantidas as 

questões de segurança em equipamentos municipais. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à adjudicação da 

concessão, em regime de locação de estabelecimento comercial, pelo período de um 

ano, a contar do dia 01 de junho, do Bar/Restaurante da Praia Fluvial de Segões, ao 

Senhor JOSÉ CARLOS DIAS, residente em Granja do Paiva, pelo valor mensal de € 

122,00 (cento e vinte e dois euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente a 

outorgar o respetivo contrato de exploração. ================================= 

02.02.04. TESOURARIA 

114 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 11, que acusava 

um saldo no total das disponibilidades no montante de € 143.388,09 (cento e quarenta e 

três mil, trezentos e oitenta e oito euros e nove cêntimos), assim discriminado: ------------- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €   44.395,56 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €   98.992,53 

                                                          TOTAL: ………….….€ 143.388,09 

02.02.05. SERVIÇOS DE GESTÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

115 – 130/148/001 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
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DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO – Nova minuta de 

aditamento ========================================================== 

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

31 de março, último, exarada a folhas 97 e 98, ponto 081, deste livro de atas, em que foi 

deliberado aprovar a minuta de aditamento ao contrato de concessão de distribuição de 

energia elétrica em baixa, devendo este assunto ser submetido à Assembleia Municipal 

para aprovação, presente à reunião o ofício n.º 23, deste órgão deliberativo, datado de 

21 de abril, último, acompanhado da minuta da ata – parte respetiva -, informando que 

foi deliberado aprovar a minuta do aditamento ao contrato em epígrafe, nos precisos 

termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. --------------------------------------- 

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

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

116 – 310/998/000 – CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA NA E.N. 323 E NA 

E.N. 226 – Lugar do alto da Portela – Pedido de viabilidade de construção de um 

posto de abastecimento de combustíveis – Parecer das Infraestruturas de Portugal 

- Colocação de placas regulamentadas =================================== 

========== Oriundo da Empresa XEROCAR, COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS, S.A, presente à reunião um ofício, datado de 21 de março, último, a 

solicitar que este Município diligencie, junto das Infraestruturas de Portugal, no sentido 
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de regularização das placas de identificação no lugar de Alto da Portela, Freguesia de 

Leomil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste sentido, após ter sido solicitado à Junta de Freguesia de Leomil que se 

pronunciasse relativamente ao assunto, a mesma, através do ofício nº. 91/17, datado de 

08 do corrente mês informou o seguinte: ---------------------------------------------------------------- 

----- “A Freguesia de Leomil vem por este meio informar V. Exa. que, o local em epígrafe situado nesta 

Freguesia, é efetivamente um lugar, como se pode confirmar nesta entidade, e também nas listagens 

dos Correios de Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Desde sempre “Alto da Portela”, foi considerado “Lugar de Alto da Portela”, freguesia de Leomil, 

Concelho de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Se as placas existentes não estão regulamentadas pelas Infraestruturas de Portugal, conforme 

informação recebida, solicitamos ao Município, ao qual o Sr. Preside, que diligencie os procedimentos 

legais, para que possam ser colocadas placas devidamente regulamentadas.” ------------------------------ 

----- A propósito, o Senhor Presidente informou que as Infraestruturas de Portugal 

emitiram parecer negativo à construção de um posto de abastecimento de combustível, 

nas instalações da referida empresa, sita no lugar do Alto da Portela, por se tratar de um 

troço de estrada que se encontra fora da localidade, e verificar-se a existência de dois 

postos na mesma via, a uma distância inferior a 5 km. Nessa medida, considerando que 

aquela área é considerada urbana nos termos do PDM, e estando dotada de todas as 

infraestruturas e com uma intensa ocupação de edificações, já sinalizada com placas 

identificativas, o Senhor Presidente afirmou que o lugar do Alto da Portela poderá 

perfeitamente considerar-se adequado no conceito de localidade. ------------------------------
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------ No âmbito da discussão sobre este assunto, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, afirmou que tudo deve ser feito no sentido da promoção da 

dinâmica económica do concelho, razão pela qual está de acordo com a posição 

defendida pelo Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a grande apetência daquela área urbana e o seu 

potencial de crescimento, agora servida por uma circular externa de acesso à zona 

industrial de Moimenta da Beira, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar às 

Infraestruturas de Portugal que qualifique o espaço do Alto da Portela como localidade, 

colocando, para o efeito, as respetivas placas identificativas em conformidade com o 

legalmente estabelecido. ================================================ 

117 - 310/399/000 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – CANDIDATURA DA JUNTA 

DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PARADINHA E NAGOSA – 

“Pavimentação do Caminho da Serra, em Nagosa” – Aprovação =============== 

========== Presente à reunião a candidatura da JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO 

DE FREGUESIAS DE PARADINHA E NAGOSA, com vista à execução da obra 

mencionada em epígrafe, apresentando uma estimativa orçamental no montante de 

91.446,89€, (noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e seis euros, e oitenta e nove 

cêntimos), incluindo já o valor do IVA à taxa legal em vigor de 6%. ----------------------------- 

---------- A referida ficha de candidatura trás inserto o seguinte Parecer da Divisão de 

Planeamento, Obras, Urbanismo e Ambiente: --------------------------------------------------------- 
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----- “Em termos técnicos, a intervenção julga-se adequada para o local em causa e, por isso, entende-

se em condições de ser aprovada. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à estimativa orçamental que acompanha o estudo apresentado, julga-se ajustada aos 

trabalhos e materiais previstos”. --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- 1 - Considerando a informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente candidatura para celebração de um contrato 

interadministrativo de delegação de competências, com uma comparticipação financeira 

máxima de € 36.000,00 (trinta e seis mil euros), correspondente a 60% do valor máximo 

de despesa elegível no montante de € 60.000,00 (sessenta mil euros). ------------------------ 

----- 2 – Nos termos da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 16 de 

setembro de 2011, exarada a folhas 128 a 130, ponto 120, do livro de atas 143, em que 

foi deliberado considerar uma majoração de 10% para os projetos que incidam 

diretamente na melhoria das condições dos equipamentos ou infraestruturas 

relacionadas com a produção de bens e serviços transacionáveis no apoio direto à 

economia, tendo como exemplo a pavimentação de caminhos agrícolas, e considerando 

que a obra referencial desta candidatura é um caminho agrícola, majorar em 10% o valor 

da mesma, através de uma das seguintes opções: -------------------------------------------------- 

----- a) Um aumento no valor máximo elegível, mantendo-se a percentagem de 

comparticipação ou;------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Um aumento de 10% no valor máximo de comparticipação, mantendo-se o valor 

máximo elegível. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 3 - Que os documentos de despesa que venham a integrar este contrato 

interadministrativo sejam aprovados em reunião do órgão executivo, devendo serem 

acompanhados das respetivas informações da Divisão Económica e Financeira 

relativamente às dotações orçamentais e existência de fundos disponíveis. ========== 

118 - 380/382/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELOS – Aprovação de 

denominações toponímicas na localidade de Toitam ======================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Arcozelos, presente à reunião um ofício, 

datado de 08 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, solicita a aprovação 

das denominações toponímicas atribuídas na localidade de Toitam. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que este assunto volte em 

próxima reunião, depois de esclarecidas as dúvidas relativamente a algumas 

denominações propostas. =============================================== 

 “OBRAS PARTICULARES” 

119 - 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 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO” e “PROJETO DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 25 de 
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outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- FERNANDESCONSTRÓI, UNIPESSOAL, LDA, para ocupação da via pública, com 

grua, em 50m2, no Largo das 7 Ruas, freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 28.17. 

PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============================== 

----- BRUNO ALEXANDRE MORAIS FERREIRA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado São Miguel, na localidade 

de Paradinha, União das Freguesias de Paradinha e Nagosa, a que se refere o Proc.º 

84.16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

120 – 360/338/95.16 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de especialidades – 

Ampliação e remodelação de instalações de frio ============================ 

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

reunião realizada em 31 de março de 2017, exarada a folhas 101, ponto 084, deste livro 

de atas, em que foi deliberado aprovar o projeto de arquitetura para ampliação e 

remodelação de instalações de frio, do edifício sito na Av. Eng.º Amaro da Costa, nesta 

vila de Moimenta da Beira, apresentado pela COOPERATIVA AGRÍCOLA DO TAVORA, 

CRL, novamente presente à reunião o referido processo acompanhado dos respetivos 

projetos de especialidades, em que, pelos motivos ali descritos requer o deferimento da 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 97-SV 

/DPOUA/17, de 08 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável, alertando que em obra 

deverá ser garantida a colocação de uma porta de evacuação direta para o exterior, 

localizada no alçado sul, da área a ampliar, situado lateralmente ao cais de carga. -------- 

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

especialidades, devendo a requerente em obra garantir a colocação de uma porta de 

evacuação direta para o exterior, localizada no alçado sul, da área a ampliar, situado 

lateralmente ao cais de carga. ============================================ 

121 - 360/343/000 - OBRAS PARTICULARES – Edificação em ruínas ============ 

========== Oriundo da Comissão de Vistorias, presente à reunião o auto de vistoria n.º 

02-VR/2016, datado de 09 de maio de 2016, respeitante à vistoria realizada ao edifício 

sito na Rua do Canto, na localidade de Peva, União das Freguesias de Peva e Segões, 

pertencente à Senhora MARIA TERESA NATÁRIO FERNANDES, que nesta ata se 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias para o proprietário proceder, na edificação, a todas as obras necessárias 

à manutenção da sua segurança e salubridade. Caso não pretenda conservar o prédio 

deverá proceder à sua demolição (total / parcial), sendo os entulhos removidos e 

depositados em vazadouro autorizado. ===================================== 
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02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

122 – 710/714/800 - EDUCAÇÃO – PRÉMIO DE MÉRITO ESTUDANTIL – Comissão 

de Análise - Lista de candidatos admitidos e excluídos - Aprovação ============ 

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

14 de outubro de 2016, exarada a folhas 134 e 135, ponto 100, do livro de atas 153, 

presente à reunião a Ata da Comissão de Análise, datada de 31 de março, último, que 

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

elaboração da lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como os respetivos 

fundamentos, para análise e eventual aprovação, nos termos e para efeitos de 

cumprimento do disposto no artigo 16.º, do respetivo regulamento. -----------------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida lista, 

devendo ser dado conhecimento da mesma aos respetivos candidatos, nos termos e 

para efeitos do disposto no artigo 16.º, do Regulamento Municipal de Moimenta da Beira 

para Atribuição de Prémio de Mérito Estudantil. =============================== 

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

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

15H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


