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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SEIS DE MAIO DO ANO 

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

ATA N.º 11/17 

========== Aos vinte e seis 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, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS 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 reunião, realizada 

no dia 01 de junho de 2015, exarada a folhas 174, ponto 136, do livro de atas 150, 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. LANÇAMENTO DA REEDIÇÃO DO LIVRO “O HOMEM DA NAVE”, DE 

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

Presidente renovou o convite aos Senhores Vereadores para estarem presentes no 

evento acima referenciado, que se vai realizar amanhã, 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. 

Mais informou que, no âmbito desta cerimónia, será também realizado o lançamento de 

um novo vinho produzido pela Cooperativa Agrícola do Távora. =================== 

----- 2. REGENERAÇÃO URBANA – O Senhor Presidente informou que na próxima 

semana está previsto o início das obras de melhoria da eficiência energética do edifício 

dos Paços do Concelho, através da requalificação das fachadas do edifício, e da 

substituição do telhado, portas e janelas, que se encontram num adiantado estado de 

degradação, com um custo estimado de € 105.000,00 (cento e cinco mil euros) e uma 

taxa de comparticipação de 85%. Mais afirmou que as referidas obras ou uma parte 

significativa delas deve estar concluída o mais rápido possível, de forma a garantir um 

encaixe adicional na ordem dos € 100.000,00 (cem mil euros), no designado acelerador 

de investimento. Disse, também, ainda no âmbito deste processo de regeneração 

urbana, que foi adiado o prazo até ao final do ano para apresentação da candidatura de 

requalificação do Largo do Tabolado, nesta Vila. Finalmente, mais referiu estar prevista 

para o próximo mês de junho a apresentação da candidatura para acesso pedonal e 
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ciclável entre a rotunda da CREP e a Vila de Leomil. ------------------------------------------------

----- A propósito, o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, disse estar satisfeito 

pela realização das obras supra mencionadas, manifestando esperança que o município 

possa aproveitar da melhor maneira as oportunidades que o novo quadro comunitário 

oferece. ============================================================= 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRA 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

123- 230/262/000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS RESPEITANTE AO ANO DE 2016 – 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS – Relatório de Conclusões e Recomendações de 

Auditoria – Pedido de Parecer ========================================== 

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

28 de abril, último, exarada a folhas 132 a 134, ponto 098, deste livro de atas, em que foi 

deliberado solicitar ao revisor oficial de contas que emita opinião sobre a obrigatoriedade 

legal da certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas serem apreciados 

em reunião do órgão executivo, presente à reunião o respetivo parecer, datada de 10 do 

corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A propósito deste assunto, o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 



 Fl.163 
____________ 

 

____________ 

2017.05.26 
 

L iv º .  154  
                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 

                                                                   

 

lembrou que na deliberação exarada a folhas 132 a 134, do ponto 098, da ata da reunião 

ordinária realizada em 28 de abril, último, não ficou devidamente explicitada a sua 

posição de abstenção sobre este assunto e que, nesta ata, reitera. -----------------------------

----- Assim, ditou para a ata a seguinte declaração: -------------------------------------------------- 

----- “Considerando que a Assembleia Municipal já apreciou os documentos de prestação de contas do 

Município de Moimenta da Beira, referentes ao ano de 2016 e tendo o Revisor Oficial de Contas enviado 

ao Presidente da Câmara Municipal, para conhecimento do executivo, o relatório de conclusões e 

recomendações de auditoria às mesmas e, em resultado do exame efetuado, emitido e enviado, 

também, a respetiva certidão legal de contas, com reservas, datada de 17 de abril de 2017, que 

acompanhou o respetivo processo, limitei-me a solicitar, apenas, o acesso a este último documento, por 

considerar que a sua apreciação e análise está interligada, por indissociável.” ------------------------------ 

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

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

124 – 130/151/100 – CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE (CREP) – TROÇO 

2 - Aquisição de terrenos ============================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E 

AMBIENTE, presente à reunião a informação 13-ECS/DPOUA/2017, datada de 17 do 

corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

----- “No âmbito da execução da empreitada supra citada, foi necessário proceder á aquisição de 

terrenos que foram ocupados pela respetiva obra. ----------------------------------------------------------- 

----- Durante a execução da empreitada, efetuaram-se algumas alterações em relação ao projeto 

inicial, nomeadamente ao nível da drenagem de águas pluviais e alargamento da ciclovia junto á 

interceção giratória nº 5, situada na EN226 ao Km 42+0,74 (junto á Quinta da Vitelinha). --------------- 
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----- A execução destas alterações implicaram a ocupação de terreno que não estava previsto na fase 

inicial, e como tal a sua cedência não estava acordada. A realização destes trabalhos não foi 

inviabilizada pelos respetivos proprietários, ficando o compromisso verbal da retificação das áreas 

ocupadas, no final dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- A ocupação dos terrenos que não estavam contratualizados, ocorreu na parcela 24 artigo matricial 

nº 3095, e na parcela 29, artigo matricial nº 1913, ambas da freguesia de Leomil e propriedade dos 

Herdeiros de Germano Rodrigues Centeio. A realização destas alterações implicou um acréscimo de 852 

m² de área ocupada, resultante da soma das áreas das duas parcelas implicadas, uma com 402 m² 

(artº matricial nº 3095) e outra com 450m² (artº matricial nº 1913). -------------------------------------- 

----- Não sendo do âmbito desta informação técnica refere-se que no ato da execução do troço 3 da 

empreitada supra referida, o terreno com o artigo matricial nº 3095 da freguesia de Leomil, volta a ter 

uma área de 105 m² passível de ser ocupada. Face ao exposto, deixa-se ao cuidado da Câmara 

Municipal adquirir agora a área referida. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Junto plantas com a localização das respetivas parcelas.” ---------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 1.435,50 (mil quatrocentos e 

trinta e cinco euros e cinquenta cêntimos), na respetiva rubrica orçamental, assim como 

informa da existência de fundos disponíveis para assunção do compromisso da 

despesa, nos termos legais. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar a aquisição das referidas parcelas de terreno, aos Herdeiros do Senhor 

Germano Rodrigues Centeio, e autorizar o respetivo pagamento do valor total de € 

1.435,50 (mil quatrocentos e trinta e cinco euros e cinquenta cêntimos). ----------------------

------ Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente a 
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outorgar a respetiva escritura de compra e venda. ============================= 

02.02.04. TESOURARIA 

125 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 25, que acusava 

um saldo no total das disponibilidades no montante de € 638.179,71 (seiscentos e trinta 

e oito mil, cento e setenta e nove euros e setenta e um cêntimos), assim discriminado: --- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  539.455,57 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €    98.724,14 

                                                          TOTAL: ………….….€  638.179,71 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

126 - 310/399/000 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – CANDIDATURA DA JUNTA 

DE FREGUESIA DE LEOMIL – “Execução de diversas intervenções na Freguesia 

de Leomil” – Aprovação =============================================== 

========== Presente à reunião a candidatura da JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL, 

com vista à execução da obra mencionada em epígrafe, apresentando uma estimativa 

orçamental no montante de 79.883,58€, (setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três 

euros e cinquenta e oito cêntimos), incluindo já o valor do IVA à taxa legal em vigor de 

6%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- A referida ficha de candidatura trás inserto o seguinte Parecer da Divisão de 

Planeamento, Obras, Urbanismo e Ambiente: --------------------------------------------------------- 

----- “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: 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 € 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos euros), correspondente 

a 50% do valor máximo de despesa elegível no montante de € 75.000,00 (setenta e 

cinco mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que os documentos de despesa 

que venham a integrar este contrato 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. = 

127 - 340/999/000 – COOPERATIVA AGRICOLA DO TÁVORA – CEDÊNCIA DE 

APOIO TÉCNICO – Despacho - Ratificação ================================ 

========== Presente à reunião o despacho do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 18 do corrente mês, exarado no email remetido pela Cooperativa 

Agrícola do Távora, no qual solicita a cedência do Técnico Superior, JOÃO PEDRO 

MARQUES RODRIGUES, para fiscal da obra a decorrer naquela estação, com o 
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seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----“1- Designo o técnico superior João Pedro Marques Rodrigues como fiscal da obra.-------------------- 

----- 2 – À DPOUA para proceder em conformidade. ---------------------------------------------------------- 

----- À reunião de Câmara para ratificação” --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Nos termos do nº. 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho. ======= 

 “OBRAS PARTICULARES” 

128 - 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, “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS”, 

“PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” e “PROJETO DE ARQUITETURA e 

ESPECIALIDADES DEFERIDO” 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. ------------------------------------------------------------------- 

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

----- GRANITOS B.H.M., LDA, para construção de um pavilhão destinado a armazém, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Carvalhas, na localidade de Peravelha, 

União das freguesias de Peravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º 
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49.16; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- BRUNO MANUEL CORREIA BOTELHO, para reconstrução e ampliação de uma 

Habitação, sita na Rua da Alegria, na localidade de Arcozelo do Cabo, freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º 94.16; --------------------------------------------------------------

----- MARIA DO CARMO SIMÃO MORAIS, para alteração e ampliação de um anexo, sito 

no lugar denominado Barroca, freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º 19.17; --------- 

----- JOSÉ JULIO DA SILVA AMÂNCIO, para alteração e ampliação de um edifício, sito 

no lugar denominado Lage dos Fins, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º 21.17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ABEL MACIEIRA NEVES, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Paços Ferreira, freguesia de Passô, a que 

se refere o Proc.º 55.16; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- BRUNO MIGUEL RIBEIRO FIGUEIREDO, para construção de um armazém de frio, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Seujães, freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proc.º 92.16. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO: =============== 

----- RICARDO MANUEL DE CARVALHO PEREIRA, para alteração ao projeto de 

construção de uma habitação unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar denominado 

Alagoa, lote n.º 7, do loteamento a que se refere o alvará n.º 2/2009, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 33.16. -------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

respeito diretamente ao Senhor Vice-Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na alínea a), do 

n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do 

art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ============================== 

129 - 360/374/000 - OBRAS PARTICULARES – Edificação em ruínas ============ 

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

1/2017, datado de 04 de janeiro, último, respeitante à vistoria realizada ao edifício sito na 

Rua do Outeiro, 23/23, freguesia de Caria, pertencente ao Senhor ALEXANDRE 

GOMES CARDIA, 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. ------------------------------------------------------------------ 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vice-Presidente da Câmara, regressou 

à reunião. =========================================================== 
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130 - 360/374/000 - OBRAS PARTICULARES – Edificação em ruínas ============ 

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

2/2017, datado de 04 de janeiro, último, respeitante à vistoria realizada ao edifício sito na 

Rua das Lajinhas, n.º 4, freguesia de Caria, pertencente ao Senhor EDUARDO PINA DE 

CASTRO, 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. ===================================== 

131 - 360/374/000 - OBRAS PARTICULARES – Edificação em ruínas ============ 

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

3/2017, datado de 04 de janeiro, último, respeitante à vistoria realizada ao edifício sito na 

Travessa da Bica, n.º 3, freguesia de Caria, pertencente à Senhora MARIA DE LURDES 

NEVES, 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 
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depositados em vazadouro autorizado. ===================================== 

132 - 360/374/000 - OBRAS PARTICULARES – Edificação em ruínas ============ 

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

4/2017, datado de 04 de janeiro, último, respeitante à vistoria realizada ao edifício sito na 

Rua dos Sarilhos, ns.º1, 3 e 5, na localidade de Vila Cova, freguesia de Caria, 

pertencente à Senhora AMÉLIA MARIA FAIÃO PÁDUA SOARES, 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. ===================================== 

133 - 360/374/000 - OBRAS PARTICULARES – Edificação em ruínas ============ 

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

5/2017, datado de 04 de janeiro, último, respeitante à vistoria realizada ao edifício sito na 

Rua da Coluna, n.º 5, na localidade de Mileu, freguesia de Caria, pertencente ao Senhor 

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

depositados em vazadouro autorizado. ===================================== 

134 - 360/374/000 - OBRAS PARTICULARES – Edificação em ruínas ============ 

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

6/2017, datado de 16 de janeiro, último, respeitante à vistoria realizada ao edifício sito na 

Rua das Laijinhas, n.º 2, freguesia de Caria, pertencente ao Senhor JOSÉ CARLOS 

JESUS MANGAS, 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. ===================================== 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

respeito diretamente ao Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na alínea a), do 

n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do 

art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, assumindo a Presidência da reunião o 

Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ===== 

135 – 360/347/1.17 – LOTEAMENTOS URBANOS – Operação de loteamento ====== 
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========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido proceder à audiência escrita da 

Firma PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES DA BEIRA, LDA, 

relativamente à operação de loteamento que pretende levar a efeito no lugar 

denominado S. Mamede, freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião o referido 

processo acompanhado de novos elementos, 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 96-SV 

/DPOUA/17, de 18 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Uma vez que com a presente operação de loteamento a requerente 

teria que ceder a totalidade de 356,50 m2 e a mesma com as cedências propostas de 

581,00 m2, para alargamento dos arruamentos confinantes, passeios e estacionamento, 

ultrapassa o valor estipulado em 224,50 m2, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a operação de loteamento. ======================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Presidente da Câmara, regressou à 

reunião, retomando a Presidência da mesma. ================================ 

136 – 360/991/30.17 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 
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========== Oriundo da Senhora MARIA DO CARMO SIMÃO MORAIS, presente à 

reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, nos termos do n.º 1, do 

art.º 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação. ---------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 108-

SV/DPOUA /17, datada de 11 do corrente mês, emitindo parecer favorável. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

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 

10H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


