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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE DE JAN EIRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DOZE ==================================================== 

ACTA N.º 02/12 

========== Aos vinte dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e doze, 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 02 de 

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os outros na de 

Vereadores para realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por 

deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 04 de Novembro de 2009, 

exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de actas 139, cuja ordem do dia havia sido 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 3, do 

art.º. 84º., da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ============================== 

ABERTURA DA REUNIÃO  ==============================================  

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta do Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, ausente por razões 

pessoais. ============================================================                                                                                                                                                                                                                         

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  

050 – 020/024/000 – MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - VOTO DE PESAR === 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma PROPOSTA, 

datada de 17 do corrente mês, de aprovação de um VOTO DE PESAR pelo falecimento 

de VIRGÍLIO DOS SANTOS REBELO, antigo membro da Assembleia Municipal, 

apresentando à família as mais sentidas condolências. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, APROVAR a referida proposta, 

submetendo a mesma à Assembleia Municipal. =============================== 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Gabinete Jurídico, Contencioso e Execuções Fiscais ” 

051 – 150/168/000 – CONTENCIOSO – Ministério Públic o – Procº. Nº. 213-A/03 –  

Coimbra  ============================================================ 

========== Oriundo do TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO NORTE, presente à 

reunião um ofício, datado de 28 de Novembro de 2011, referente ao processo supra 

mencionado, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, notificando esta Câmara do conteúdo do Acórdão, proferido no âmbito 
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da declaração de nulidade do loteamento de JOSÉ MANUEL ANDRADE FERREIRA E 

JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTOS FERREIRA, que impõe a absolvição definitiva do 

Município de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------------------------- 

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

“Secção de Expediente Taxas e Licenças”  

052 – 150/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – Regul amento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas Municipais – Actualização  ============================ 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma PROPOSTA, 

datada de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, propõe que as taxas 

previstas no regulamento supra mencionado não sofram, em 2012, qualquer 

agravamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando o contexto sócio-económico que o País atravessa, que 

justifica ser expectável uma diminuição da capacidade dos munícipes em fazer face aos 

seus compromissos, designadamente do pagamento das taxas, em consequência do 

aumento de impostos, ao mesmo tempo que o País tem a maior taxa de inflação da 

última década, que se situa em 3,75%, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

APROVAR a proposta nos termos apresentados, excepcionalmente com produção de 

efeitos no ano de 2012, submetendo a mesma à próxima sessão da ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, a realizar no mês de Fevereiro. ================================ 

053 – 160/186/000 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – Factura ção - Pedido de perdão 
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da dívida e pagamento em prestações  ==================================== 

========== Oriundo do Senhor RUI PONTES PEREIRA LOPES, presente à reunião 

um requerimento, datado de 21 de Dezembro de 2011, a solicitar que, no âmbito de uma 

factura de água, no valor de € 775,04 (setecentos e setenta e cinco euros e quatro 

cêntimos), cujo pagamento está em atraso, lhe seja perdoada parte da dívida e que o 

restante pagamento possa ser efectuado em prestações. ------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto SECÇÃO DE EXPEDIENTE TAXAS E LICENÇAS, a mesma 

prestou a informação n.º 02, datada de 11 do corrente mês, do seguinte teor: --------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho do Chefe de Divisão Administrativa, datado de 10 do corrente 

mês, cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 

----- Tratando-se de uma fuga de água dentro da sua moradia, a responsabilidade é do consumidor, 

visto a mesma, se enquadrar com o disposto no artº. 20º., do Regulamento de Distribuição de Água, 

em vigor neste Município, o qual refere “Os consumidores são responsáveis por todos ao gastos 

de água, fugas ou perdas nas canalizações de distribuição interior e dispositivos de 

utilização”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo prestou o Parecer nº. 02.12, 

datado de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, o qual informa que o Regulamento de Distribuição de 

Água, em vigor no Município de Moimenta da Beira, é omisso quanto à possibilidade de 

perdão de parte da dívida. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando que os consumidores são responsáveis por todos os 

gastos de água, fugas ou perdas nas canalizações de distribuição interior, e que o 

Regulamento de Distribuição de Água não tem qualquer previsão para perdão de 
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dívidas, a Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente que apenas está 

disponível para ponderar o pagamento do montante em dívida em prestações, nos 

termos regulamentares. ================================================= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

054 – 210/200/200 -  LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PART ICIPAÇÃO VARIÁVEL NO 

IRS – Taxa a aplicar em 2012 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL  - Comunicação de 

deliberação  ========================================================= 

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

11 de Novembro de 2011, exarada a folhas 210, ponto 193, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado manter a participação variável de 5% no IRS, em 2012, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 23, datado de 28 de Dezembro de 2011, 

informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foi deliberado 

aprovar a referida taxa, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara 

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

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

055 – 210/200/400 – Taxa Municipal de Direitos de P assagem – Taxa a aplicar em 

2012 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação de delibe ração  =============== 

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

11 de Novembro de 2011, exarada a folhas 211, ponto 194, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado fixar a referida taxa em 0,25%, para o ano de 2012, presente à 
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reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 22, datado de 28 de Dezembro de 2011, 

informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foi deliberado 

aprovar a referida taxa, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara 

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

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

056 – 210/202/000 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO – ANO DE 2012 – 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação de deliberação  ==================== 

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

11 de Novembro de 2011, exarada a folhas 214, ponto 196, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado aprovar uma proposta de contratação de um novo empréstimo a curto 

prazo, para o ano de 2012, até um montante de € 600.000,00 (seiscentos mil euros), 

aqui se incluindo a deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 25 de 

Novembro de 2011, exarada a folhas 240, ponto 220, livro de actas 143, onde foi 

deliberado adjudicar à Caixa Geral de Depósitos, por conta, o empréstimo de curto 

prazo, até ao montante de € 300.000,00 (trezentos mil euros), com uma taxa nominal 

variável correspondente à média “EURIBOR” a seis meses, acrescida do “spread” de 

5,75%, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 20, datado de 28 de 

Dezembro de 2011, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, 

foi deliberado aprovar a contratação do referido empréstimo de curto prazo, até ao 

montante de € 600.000,00 (seiscentos mil euros). ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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057 - 210/207/000 – FÁBRICA DA IGREJA DE PEVA CAPEL A SANTO ANTÃO –  

Pedido de apoio financeiro  ============================================= 

========== Oriundo da entidade referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 09 do corrente mês, no qual solicita a concessão de um subsídio no 

valor de € 1.000,00 (mil euros), necessário para a realização de investimentos no 

santuário de Santo Antão, nomeadamente no restauro da Capela Mor, atendendo a que, 

nos dias 21 e 22 do corrente mês, irão ocorrer as festividades alusivas ao S. Antão, na 

Freguesia de Peva. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O referido documento traz inserto o seguinte Despacho do Senhor Presidente: ------- 

----- “1. Proceda-se ao pagamento do valor solicitado; 2. À reunião de Câmara para ratificação”. - 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho supra 

mencionado, no sentido da aprovação da atribuição de um subsídio no montante de € 

1.000,00 (mil euros), à referida entidade, para os fins solicitados. ================= 

058 – 230/260/000 – PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES  OPÇÕES DO 

PLANO PARA O ANO DE 2012 E RESPECTIVO MAPA DE PESSO AL – 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação de deliberação  ==================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 16 de Dezembro de 2011, exarada a folhas 274, ponto 253, do livro de 

actas 143, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 21, datado de 28 de 

Dezembro de 2011, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, 

foi deliberado aprovar o orçamento e grandes opções do plano para o ano de 2012, e 
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respectivo mapa de pessoal, nos precisos termos apresentados e aprovados pela 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

059 - 230/270/000 – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO – Ano de 2012 -  

Aprovação  ========================================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à reunião a 

Informação n.º 01/2012 – DEF/PF, datada de 5 do corrente mês, com o seguinte teor: --- 

----- “O sistema de Controlo Interno da Câmara Municipal, aprovado em 30/11/2001, contempla na 

secção II artigos 43.º e 44.º, a constituição e controlo de fundos de maneio, para casos de reconhecida 

necessidade de pagamento de despesas urgentes e inadiáveis. --------------------------------------------- 

----- Frequentemente, surgem situações de despesa tais como, inspecções de viaturas, portagens, 

situações de urgência (saúde), etc, em que a existência de um fundo de maneio se justifica. ------------ 

----- Informa-se que no ano 2011, a Câmara Municipal decidiu constituir o seguinte Fundo de Maneio: 

Divisão Económica e Financeira – Chefe da DEF – 475,00€. ------------------------------------------------- 

----- Informa-se que no ano 2010, a Câmara Municipal decidiu constituir os seguintes Fundos de 

Maneio: Divisão Económica e Financeira – Chefe da DEF – 475,00€; Divisão Administrativa – Chefe da 

DA – 475,00€; Comissão de Protecção de Menores – CPCJ – 1.000,00€. ----------------------------------- 

----- Assim, caso seja entendimento do órgão executivo, a constituição do(s) fundo(s) de maneio para o 

ano 2012 deverá ser decidida pela Câmara Municipal, de acordo com a tramitação estabelecida nos 

artigos supra referenciados.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, constituir os seguintes fundos 

de maneio: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Divisão Económica e Financeira – Chefe da DEF – 475,00€; ------------------------------- 

----- Divisão Administrativa – Chefe da DA – 475,00€; ----------------------------------------------- 
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------ Comissão de Protecção de Menores – CPCJ – 1.000,00€. =================== 

060 - 230/999/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÉVORA –  Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem – Apresentação de Moção  =========================== 

========== Oriundo da ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÉVORA, presente à reunião um 

“e-mail”, datado de 9 do corrente mês, em que dá conhecimento da moção, referente à 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem, aprovada em sua sessão, realizada no dia 28 

de Dezembro de 2011. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 “Património” 

061 – 230/273/000 - CAMINHO RURAL DA RANHA – Reclam ação de ocupação de 

terreno – Pedido de indemnização  ======================================= 

========== Oriundo do Senhor ALÍPIO FERREIRA, presente à reunião uma 

comunicação, datada de 13 de Abril de 2010, a solicitar uma indemnização pela 

ocupação do seu terreno, em cerca de 300m2, aquando das obras realizadas pela Junta 

de Freguesia de Passô, no Caminho da Ranha, que foram comparticipadas por esta 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O processo vem acompanhado por um ofício da Junta de Freguesia de Passô, com 

a referência 009/2010/24, registado sob o n.º 7790, em 13 de Dezembro de 2011, que 

confirma que a realização das aludidas obras foram de sua autoria. ---------------------------- 

---------- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ----------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 
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orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040802, onde, em 12 Do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 14.000,00 (catorze mil euros).” --------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao requerente uma 

indemnização no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), pela inutilização 

da referida parcela de terreno. ============================================ 

062 – 370/356/000  - HABITAÇÃO SOCIAL – Bairro Soci al de Leomil, Casa n.º 11 -  

Rendas em atraso  ==================================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA LUÍSA PINTO CAVALHO, presente à reunião 

um ofício, datado de 13 de Dezembro de 2011, e registado nesta Câmara Municipal sob 

o n.º 7789, na mesma data, no qual informa da aceitação da actualização da renda, para 

o montante de € 53,00 (cinquenta e três euros), e solicita o pagamento das rendas em 

atraso em treze prestações. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da Informação n.º 126, de 10 do corrente mês, do 

Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA, do seguinte teor: ------------------------------------------  

 ----- “Em síntese, o pedido refere-se ao pagamento de seis rendas em atraso – Junho a Novembro 

de 2011, no montante de € 318,00 (6 x €53,00), em consequência da actualização aprovada em 

reunião de Câmara, realizada em 27 de Maio de 2011. ------------------------------------------------------ 

----- Neste contexto, a requerente, por razões de saúde e de ordem financeira, requer o pagamento em 

prestações - 12 x €25,00 e 1 x €18,00 – a acrescentar, todos os meses, à renda fixada em € 53,00, 

que aceita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre esta matéria, ou seja, sobre o pagamento de rendas em atraso, já se pronunciou o Gabinete 

Jurídico, através do Parecer n.º 28.11, emitido em 31 de Agosto de 2011, cuja cópia se anexa, segundo 
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o qual, pelas razões ali descritas, “… não existe nenhuma disposição legal que impossibilite o 

arrendatário faltoso de pagar as rendas em atraso sob a forma de prestações mensais ….” --------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das 

rendas em atraso, nos termos propostos. --------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar a respectiva arrendatária 

que a falta de pagamento de uma das prestações, nos termos supra indicados, implica o 

pagamento integral imediato do valor em dívida. ============================== 

 “Tesouraria” 

063 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 19, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 600.068,23 

(seiscentos mil e sessenta e oito euros e vinte e três cêntimos), assim discriminado: ----- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  503.800,78 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €    96.267,45 

                           TOTAL……………...... €  600.068,23 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Vias de Comunicação e Transporte” 

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

========== O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea d), do art.º 44.º, do 
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Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================== 

064 - 310/301/023 – EXECUÇÃO DO CAMINHO AGRÍCOLA DO  CARREGAL – S. 

TORCATO - Conta Final e Auto de Recepção Definitiva  ====================== 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a Informação n.º JP012/DOM/2012, datada de 17 do corrente mês, 

que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Estando a presente obra concluída e tendo sido também recepcionada provisoriamente, 

apresenta-se o respectivo Mapa de Conta Final e respectivo Auto de Recepção Definitiva, devidamente 

assinado pelas partes.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe, nos termos do artigo 

227.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março; ------------------------------------------------------ 

----- c) Solicitar o cancelamento da garantia bancária, bem como restituir os depósitos de 

garantia efectuados, nos termos do artigo 229.º, do mesmo diploma legal. =========== 

065 - 310/302/142 – EXECUÇÃO DO ARRUAMENTO SUDESTE DA VILA E 

RESPECTIVAS INFRA-ESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO -  Conta Final e 

Auto de Recepção Definitiva  ============================================ 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 
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presente à reunião a Informação n.º JP010/DOM/2012, datada de 17 do corrente mês, 

que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Estando a presente obra concluída e tendo sido também recepcionada provisoriamente, 

apresenta-se o respectivo Mapa de Conta Final e respectivo Auto de Recepção Definitiva, devidamente 

assinado pelas partes”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe, nos termos do artigo 

227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março; ----------------------------------------------------- 

----- c) Solicitar o cancelamento da garantia bancária, bem como restituir os depósitos de 

garantia efectuados, nos termos do artigo 229.º, do mesmo diploma legal. =========== 

066 - 310/302/147 – QUALIFICAÇÃO URBANA DA ZONA ESC OLAR – VARIANTE 

ESCOLAR - Conta Final  ================================================ 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a Informação n.º JP002/DOM/2012, datada de 4 do corrente mês, 

que acompanha a conta final, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e 

dela ficam a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ------------------------------------------- 

----- “Tendo sido enviado o Mapa de Conta Final ao Empreiteiro e este feito a sua devolução em mão, 

devidamente assinado e sem nele deduzir reclamações, apresenta-se o mesmo para efeito de 

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Após a sua aprovação pelo Dono da Obra, será marcada a Recepção Definitiva da Empreitada”. --- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida conta final. = 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, regressou à reunião. ====================================  

 “Edifícios públicos e Equipamentos Educativos” 

067 - 310/302/358 – CONSTRUÇÃO DE 4 HABITAÇÕES DO T IPO T3 – HABITAÇÃO  

SOCIAL, EM SOUTOSA - Conta Final  ===================================== 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a Informação n.º JP005/DOM/2012, datada de 4 do corrente mês, 

que acompanha a conta final, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e 

dela ficam a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ------------------------------------------- 

----- “Tendo sido enviado o Mapa de Conta Final ao Empreiteiro, este no prazo que lhe é concedido para 

a devolver assinada ou deduzir qualquer reclamação, nada responde, pelo que entende-se que a aceita, 

tendo em conta o disposto no Art. 203 do Decreto-Lei nº405/93 de 10 de Dezembro. -------------------- 

----- Assim, anexa-se o Mapa de Conta Final da Empreitada para efeitos de aprovação por parte do 

Dono de Obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após a sua aprovação, será marcada a Recepção Definitiva da Empreitada”. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida conta final. = 

068 - 310/302/360 – ESPAÇO RECREATIVO E DESPORTIVO EM CASTELO -  

CONSTRUÇÃO DE CAMPO POLIDESPORTIVO - Conta Final e Auto de Recepção 

Definitiva  =========================================================== 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 
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presente à reunião a Informação n.º JP004/DOM/2012, datada de 4 do corrente mês, 

que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Estando a presente obra concluída e tendo sido tambem recepcionada provisoriamente, 

apresenta-se o respectivo Mapa de Conta Final e respectivo Auto de Recepção Definitiva, devidamente 

assinado pelas partes”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe, nos termos do artigo 

208.º, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro. ========================== 

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

========== O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea d), do art.º 44.º, do 

Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================== 

069 - 310/302/363 – REPARAÇÃO DO SANTUÁRIO DO S. TO RCATO – 

PAVIMENTAÇÃO -  Auto de Recepção Provisória  =========================== 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a Informação n.º JP008/DOM/2012, datada de 17 do corrente mês, 

que acompanha o auto de recepção provisória, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ------- 
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----- “Estando a presente obra concluída já há bastante tempo, apresenta-se o Auto de Recepção 

Provisória e respectivo Auto de Vistoria para efeitos de libertação de Caução, tendo em conta que esta 

Empreitada decorreu ao abrigo do Decreto-Lei nº 405/93, de 10 de Dezembro. --------------------------- 

----- Este acto apenas agora ocorre por não ter sedo requerido por nenhuma das partes até ao 

momento”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Considerar a obra recebida provisoriamente; ------------------------------------------------- 

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do disposto no artigo 

204.º e seguintes, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro. ================= 

070 - 310/302/363 – RECUPERAÇÃO DO SANTUÁRIO DO S. TORCATO – 

PAVIMENTAÇÃO -  Conta Final e Auto de Recepção Defi nitiva  ================= 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a Informação n.º JP009/DOM/2012, datada de 17 do corrente mês, 

que acompanha do mapa da conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta 

se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Para efeitos de encerramento da Empreitada, apresenta-se o Mapa de Conta Final e Auto de 

Recepção Definitiva da Empreitada supra referida, devidamente assinado pelas partes.” ------------------ 

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

----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe, nos termos do artigo 

208.º, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro. ---------------------------------------------- 

----- c) Que, após a conclusão do processo inerente ao inquérito administrativo, se 
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proceda ao cancelamento da garantia bancária, bem como à restituição dos depósitos 

de garantia, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 210.º, do mesmo Decreto-

Lei. ================================================================ 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, regressou à reunião. ====================================  

071 - 310/302/365 – RECUPERAÇÃO DO FORNO COMUNITÁRI O EM CASTELO -   

Conta Final e Auto de Recepção Definitiva  ================================ 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP006/DOM/2012, datada de 6 do corrente mês, 

que acompanha o mapa da conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Estando a presente obra concluída e tendo sido também recepcionada provisoriamente, 

apresenta-se o respectivo Mapa de Conta Final e respectivo Auto de Recepção Definitiva, devidamente 

assinado pelas partes”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe, nos termos do artigo 

208.º, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro. ========================== 

072 - 310/302/366 – LIMPEZA, PINTURA E REPARO DA FA CHADA DA CASA DE 

SALZEDAS EM CASTELO -  Auto de Recepção Definitiva  ===================== 
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========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP007/DOM/2012, datada de 6 do corrente mês, 

que acompanha o auto de recepção definitiva, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ------- 

----- “Estando a presente obra concluída e tendo sido também recepcionada provisoriamente, 

apresenta-se o respectivo Auto de Recepção Definitiva, devidamente assinado pelas partes.” ------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, nos termos do artigo 208.º, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 

de Dezembro. ======================================================== 

073 - 310/302/389 – CONSTRUÇÃO DO POSTO DE TURISMO DE MOIMENTA DA 

BEIRA –  Conta Final  ================================================== 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP001/DOM/2012, datada de 4 do corrente mês, 

que acompanha o mapa da conta final, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o seguinte teor: -------------------------- 

----- “Dando cumprimento à Ordem do Sr. Vereador das Obras Municipais, apresenta-se o Mapa de 

Conta Final da Obra supra referida, devidamente assinado pelas partes. ----------------------------------- 

----- Informa-se ainda que a presente Empreitada já foi objecto de Auto de Recepção Definitiva, 

aprovado em reunião de Câmara de 2007/12/19 assim como feito o respectivo cancelamento da 

caução”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida conta final. = 

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

========== O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ausentou-se da 
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reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea d), do art.º 44.º, do 

Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================== 

074 - 310/302/395 – REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TABO LADO E SEUS 

ACESSOS NASCENTE – MOIMENTA DA BEIRA -  Conta Final  e Auto de Recepção 

Definitiva  =========================================================== 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP011/DOM/2012, datada de 17 do corrente mês, 

que acompanha o mapa da conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Estando a presente obra concluída e tendo sido também recepcionada provisoriamente, 

apresenta-se o respectivo Mapa de Conta Final e respectivo Auto de Recepção Definitiva, devidamente 

assinado pelas partes.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe, nos termos do artigo 

227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março; ----------------------------------------------------- 

----- c) Solicitar o cancelamento da garantia bancária, bem como restituir os depósitos de 

garantia efectuados, nos termos do artigo 229.º, do mesmo diploma legal. =========== 

075 - 310/302/396 – REQUALIFICAÇÃO DAS ENTRADAS DA VILA DE MOIMENTA 

DA BEIRA -  Conta Final e Auto de Recepção Definiti va ====================== 
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========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP013/DOM/2012, datada de 17 do corrente mês, 

que acompanha o mapa da conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Estando a presente obra concluída e tendo sido também recepcionada provisoriamente, 

apresenta-se o respectivo Mapa de Conta Final e respectivo Auto de Recepção Definitiva, devidamente 

assinado pelas partes.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe, nos termos do artigo 

227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março; ----------------------------------------------------- 

----- c) Solicitar o cancelamento da garantia bancária, bem como restituir os depósitos de 

garantia efectuados, nos termos do artigo 229.º, do mesmo diploma legal. =========== 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, regressou à reunião. ====================================  

076 - 310/302/398 – ESTABELECIMENTO PRÉ – ESCOLAR D E ARCOZELOS – 

Conta  Final  ========================================================= 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP003/DOM/2012, datada de 4 do corrente mês, 

que acompanha o mapa da conta final, que nesta acta se consideram integralmente 
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transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o seguinte teor: -------------------------- 

----- “Tendo sido enviado o Mapa de Conta Final ao Empreiteiro e este feito a sua devolução em mão, 

devidamente assinado e sem nele deduzir reclamações, apresenta-se o mesmo para efeito de 

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após a sua aprovação pelo Dono da Obra, será marcada a Recepção Definitiva da Empreitada.” --- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida conta final. = 

  03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

"Apoio às Juntas de Freguesia" 

077 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Finan ceira com a Junta de 

Freguesia de Leomil – Aprovação  ======================================= 

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

16 de Setembro de 2011, exarada a folhas 128, ponto 120, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado aprovar o novo Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira, a 

celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do n.º 6, do artigo 64.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, documento que foi igualmente aprovado pela 

Assembleia Municipal, em sessão realizada em 14 de Outubro de 2011, presente à 

reunião a candidatura da Junta de Freguesia de Leomil, com vista à execução das obras 

de “REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA LEONTINO FONSECA MARTINS, EM LEOMIL”, 

apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 81.144,72 (oitenta e um mil, 

cento e quarenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos), a que corresponde um valor 

máximo de comparticipação de € 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos euros). --------- 
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----- A referida ficha de candidatura trás inserta as seguintes informações: ------------------- 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Projectos: “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”. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “Este encargo reúne as condições previstas 

na alínea d), do ponto 2.3.4.2., da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0102/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 

279.988,18 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo.4.2., código 02, e 

com o nº. 65/2012, onde existe uma dotação de 114.741,38 €”. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO :  Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura que apresenta uma despesa 

total no montante de € 81.144,72 (oitenta e um mil, cento e quarenta e quatro euros e 

setenta e dois cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação de € 

37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos euros), correspondente a 50 % do valor 

elegível. ============================================================ 

078 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Finan ceira com a Junta de 

Freguesia de Peva – Aprovação  ========================================= 

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

16 de Setembro de 2011, exarada a folhas 128, ponto 120, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado aprovar o novo Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira, a 
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celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do n.º 6, do artigo 64.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, documento que foi igualmente aprovado pela 

Assembleia Municipal, em sessão realizada em 14 de Outubro de 2011, presente à 

reunião a candidatura da Junta de Freguesia de Peva, com vista à execução das obras 

de: “CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS JUNTO À ESTRADA NACIONAL 323, EM PEVA E 

SOUTOSA”, apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 86.551,24 

(oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um euros e vinte e quatro cêntimos), a que 

corresponde um valor máximo de comparticipação de € 36.000,00 (trinta e seis mil 

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

----- A referida ficha de candidatura trás inserta as seguintes informações: ------------------- 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Projectos: “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”. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “Este encargo reúne as condições previstas 

na alínea d), do ponto 2.3.4.2., da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0102/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 

260.488,18 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo.4.2., código 02, e 

com o nº. 65/2012, onde existe uma dotação de 77.241,38 €”. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura que apresenta uma despesa 

total no montante de € 86.551,24 (oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um euros 
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e vinte e quatro cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação de € 

36.000,00 (trinta e seis mil euros), correspondente a 60 % do valor elegível. ========= 

079 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Finan ceira com a Junta de 

Freguesia de Arcozelos – Aprovação  ===================================== 

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

16 de Setembro de 2011, exarada a folhas 128, ponto 120, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado aprovar o novo Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira, a 

celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, documento que foi igualmente aprovado pela 

Assembleia Municipal, em sessão realizada em 14 de Outubro de 2011, presente à 

reunião a candidatura da Junta de Freguesia de Arcozelos, com vista à execução das 

obras de: “BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO AGRÍCOLA DA QUINTA DAS PORQUINHAS 

E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA COSTEIRA, NO BAIRRO DO LOBATO”, 

apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 86.881,00 (oitenta e seis mil, 

oitocentos e oitenta e um euros), a que corresponde um valor máximo de 

comparticipação de € 26.950,00 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta euros). ---------- 

----- A referida ficha de candidatura trás inserta as seguintes informações: ------------------- 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Projectos: “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”. ------------------------------------------------------------------------------- 
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----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “Este encargo reúne as condições previstas 

na alínea d), do ponto 2.3.4.2., da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0102/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 

223.988,18 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo.4.2., código 02, e 

com o nº. 65/2012, onde existe uma dotação de 41.241,38 €”. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura que apresenta uma despesa 

total no montante de € 86.881,00 (oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e um euros), a 

que corresponde um valor de comparticipação de € 26.950,00 (vinte e seis mil, 

novecentos e cinquenta euros), correspondente a 70 % do valor elegível. =========== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

080 - 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 13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do 

livro de actas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE 

ARQUTECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” 

que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no 
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Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de Novembro de 2009, foram deferidos 

pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:  ===================================== 

----- ANTÓNIO DA COSTA OLIVEIRA, para construção de um muro de vedação, com 

65m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Tojal, na localidade de Granja do 

Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 5.12; -------------------------------------- 

----- MARIA CELESTE DOS SANTOS FONSECA GOMES, para ocupação da via pública 

com materiais, em 20m2, na Rua do Forno, Freguesia de Cabaços, a que se refere o 

Proc.º n.º 6.12. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS:  ============================ 

----- JUVELINO CARVALHO SOBRAL, para alteração de uma habitação unifamiliar, sita 

no lugar denominado Tavessa, Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 

485.94; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO AMADO DE FRIAS CORREIA, para ampliação de uma moradia 

unifamiliar, sita no lugar denominado Lameiro da Igreja, Freguesia de Caria, a que se 

refere o Proc.º n.º 145.11; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- NUNO FILIPE FERREIRA NUNES, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Treleira, Freguesia de Ariz, a que se 

refere o Proc.º n.º 147.11; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA DE FÁTIMA AFONSO DE ALMEIDA DOMINGOS, para construção de uma 
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habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Carril, Freguesia 

de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 160.11. ---------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  =========================== 

----- LUÍS ANTÓNIO CASSIO AFONSO, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

sita no lugar denominado Bairro Novo, Freguesia de Nagosa, a que se refere o Proc.º n.º 

209.08; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JAIR JOÃO GOMES DA SILVA, para reconstrução e ampliação de uma habitação 

para turismo rural, sita na Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 46.11; ----------- 

----- JOÃO CORREIA BATISTA, para construção de uma garagem, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado Alto do Facho, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 

n.º 150.11; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUINA FERREIRA, para reconstrução e ampliação de um edifício destinado a 

arrumos, sito na Rua do Outeiro, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 117.11.  

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

081 – 360/338/369.06 – OBRAS PARTICULARES – Project o de arquitectura –  

Legalização de uma vacaria  ============================================ 

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

reunião realizada em 25 de Junho de 2010, exarada a folhas 235, ponto 211, do livro de 

actas 140, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de legalização de uma 

vacaria, sita no lugar denominado Braz, na localidade de Porto da Nave, Freguesia de 

Alvite, pertencente ao Senhor FERNANDO RIBEIRO BERNARDO, conceder um prazo 
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de 120 (cento e vinte) dias para legalizar a situação, novamente 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 OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 191-SV/DOP/11, datada de 16 de 

Dezembro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Dado que a construção foi efectuada antes da entrada em vigor do 

PDM – Plano Director Municipal, e que se trata de uma legalização, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura condicionado á apresentação, 

juntamente com os projectos de especialidades, do parecer da DRAPN – Direcção 

Regional da Agricultura e Pescas do Norte. ================================== 

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

========== O Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, 

do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude dos assuntos a que se referem os pontos 

seguintes estarem relacionados com a decisão de indeferimento por si proferida. ===== 

082 – 360/338/126.11 – OBRAS PARTICULARES – Project o de arquitectura –  

Legalização de uma habitação - Recurso  ================================== 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o projecto de arquitectura 

apresentado pelo Senhor ANTÓNIO DOS SANTOS SUBERINO, para legalização de 

uma habitação sita no lugar denominado Curral, na localidade de Arcas, Freguesia de 

Sever, presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à 

Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 201-SV/DOP/11, de 30 de 

Dezembro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente que 

deverá alterar o projecto, de forma a cumprir o disposto no nº. 1, do artigo 71º., do 

REGEU.=============================================================  

083 – 360/338/144.11 – OBRAS PARTICULARES – Project o de arquitectura –  

Construção de uma habitação unifamiliar -  Recurso  ======================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o projecto para 

construção de uma habitação unifamiliar, que a Senhora SANDRA LAGES 
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BERNARDINO pretende levar a efeito no lugar denominado Monte Rodrigo, na 

Freguesia de Alvite, presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido 

de recurso à Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 08-SV/DOP/12, de 10 do corrente 

mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à pretensão.  

DELIBERAÇÃO : Considerando a existência de algumas construções, já edificadas na 

mesma área, que permite adoptar, para o presente caso, o principio da colmatação, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso apresentado e aprovar o 

projecto de arquitectura, sendo da responsabilidade do requerente a execução de todas 

as infra-estruturas no local. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. =================================== 

04 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

“Educação” 
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084 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transpor tes Escolares – Pedido 

de isenção de pagamento de passe escolar  ================================ 

========== Presentes à reunião os pedidos de isenção de pagamento dos passes 

escolares de dois alunos, residentes na localidade de Sanfins, respeitantes ao ano 

lectivo em curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Técnico Superior de Serviço Social, ALEXANDRE 

MONTEIRO, o mesmo prestou Informação n.º 01/DASE/2012, datada de 03 do corrente 

mês, onde, pelas razões ali descritas, deixa à consideração superior a decisão de 

conceder os referidos pedidos de isenção. -------------------------------------------------------------  

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/020210 onde 

existe um saldo disponível de € 607.367,30 (seiscentos e sete mil trezentos e sessenta e sete euros e 

trinta cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, 

Código 01 e nº. 10/2012, com a dotação de € 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil euros).” ------------ 

DELIBERAÇÃO : Considerando a informação técnica atrás referida, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, isentar os referidos alunos do pagamento do respectivo passe escolar.  

085 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transpor tes Escolares – Pedido 

de isenção de pagamento de passe escolar – Proposta  de Ficha de inscrição  ==== 

========== Oriunda da DASE – Divisão de Acção Social e Educação, presente à 

reunião a Informação n.º 69/DASE/2011, datada de 25 de Novembro de 2011, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, 

pelas razões ali descritas, no âmbito da avaliação dos pedidos de isenção do pagamento 
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de passes escolares, é de parecer que seria importante a criação de uma ficha de 

inscrição, que uniformizasse a actuação dos serviços municipais. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida ficha de 

inscrição, nos termos apresentados. ======================================= 

086 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

lectivo 2011/2012  ===================================================== 

========== Oriunda da DASE – Divisão de Acção Social e Educação, presente à 

reunião a Informação n.º 03/DASE/2012, datada de 6 do corrente mês, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente a 

um aluno residente na localidade de Toitam, onde, pelas razões ali descritas, é de 

parecer que o aluno deve ser reposicionado no escalão “A”. -------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040802, 

onde, existe um saldo disponível de € 15.900,00 (quinze mil e novecentos euros), e que o mesmo está 

previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 05 e n.º 14/2012, com a 

dotação de € 8.000,00 (oito mil euros).”----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar o aluno em causa no escalão “A”. === 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA  ================ 

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 
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de Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, 

Vereadores e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

11H20. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


