
 Fl.56 
____________ 

 

____________ 

2011.02.04 

L iv º .  1 42  
                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 

                                                                   

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUATRO DE FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E ONZE ============================================= 

ACTA N.º 03/11 

========== Aos quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, 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, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, 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. ===================================== 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  
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054 – 020/022/000 – HOMENAGENS ====================================== 

========== No seguimento da reunião ordinária, realizada em 21 de Janeiro, último, 

em que foi deliberado incumbir o Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA de informar este 

Órgão Executivo sobre a designação das salas na Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro, 

presente à reunião a informação nº. 109/DA/2011, datada de 28 do referido mês, dando 

conta que, em reunião ordinária, realizada em 08 de Março de 2004, foi aprovado atribuir 

os nomes “Carolina Guedes” e “Luís Veiga Leitão”, respectivamente às salas de leitura e 

do fundo local. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor 

Presidente da Câmara, datada de 18 de Janeiro, último, no sentido de homenagear o 

escritor AFONSO RIBEIRO, natural da Freguesia da Rua, atribuindo o seu nome ao 

“Auditório” da Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro. ============================ 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Taxas e Licenças ” 

055 – 110/105/000 – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA  - CENSOS 2011 ========= 

========== Oriunda da Técnica Superior, MARIA DE LOURDES DE MOURA 

LOUREIRO, presente à reunião a informação nº. 1, datada de 31 de Janeiro, último, que 

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

dando conta da necessidade de se proceder à abertura de uma conta bancária 

específica, para depósito da dotação atribuída pelo INE, I.P. e pagamento de todas as 

despesas relativas aos “Censos 2011”. ------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de uma 

conta bancária específica para os efeitos supra mencionados. ==================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Tesouraria” 

056 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 03, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 242.911,55 (duzentos 

e quarenta e dois mil, novecentos e onze euros e cinquenta e cinco cêntimos), assim 

discriminado:========================================================= 

                            a) Dotações Orçamentais…………….. €   127.488,21  

                            b) Dotações não Orçamentais ............ €   115.423,34 

                                                                     TOTAL ……………...... €    242.911,55 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

"Apoio às Juntas de Freguesia" 

057 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Nagosa – Aprovação ======================================= 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Nagosa, presente à reunião uma 

candidatura, com vista à elaboração do respectivo Protocolo de Colaboração, relativo às 

obras de “Ampliação do Depósito do Regadio de Nagosa”, apresentando uma estimativa 

orçamental no montante de € 30.805,58 (trinta mil, oitocentos e cinco euros e cinquenta 
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e oito cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação pela Câmara 

Municipal, no montante de € 21.563,91 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e três 

euros e noventa e um cêntimos). -------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 respectiva estimativa orçamental que acompanha o estudo apresentado, julga-se 

adequada 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 0303/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 

179.674,88 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 09, e 

com o nº.10/2009, onde existe uma dotação de 22.115,07 €”. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, considerando o valor 

elegível de despesa de € 30.805,58 (trinta mil, oitocentos e cinco euros e cinquenta e 

oito cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação de € 21.563,91 (vinte e 

um mil, quinhentos e sessenta e três euros e noventa e um cêntimos), correspondente a 

70 % do valor elegível. ================================================= 

058 – 310/999/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE PASSÔ – Comparticipação 

extraordinária da Obra “Pavimentação de Caminhos na Freguesia de Passô – Fase 

2” ================================================================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada no 

dia 03 de Junho de 2009, exarada a folhas 217 a 219, ponto 195, do livro de actas 137, 

em que foi deliberado aprovar a candidatura referenciada em epígrafe, com um valor 

elegível de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros) e uma comparticipação financeira no 

montante de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), correspondente a 70% 

do valor elegível, novamente presente à reunião o ofício da Junta de Freguesia de 

Passô, datado de 17 de Dezembro de 2009, solicitando a atribuição de uma 

comparticipação extraordinária, referente aos trabalhos a mais da obra referida em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJECTOS, o mesmo prestou a seguinte informação: ------------------------------------------- 

----- “Em 3 de Junho de 2009, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira celebração com a Junta de 

Freguesia de Passô um Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira destinado à execução da 

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS NA FREGUESIA DE PASSÔ - Fase 2.----------------------------------------- 

----- A cooperação financeira previa um financiamento de 24.500,00€, (correspondentes a 70% de um 

montante elegível de 35.000,00€), relativos a um investimento total de 35.308,75€.---------------------- 

----- Neste momento, a Junta de Freguesia de Passô vem adiantar ter tido necessidade de executar 

mais trabalhos que o inicialmente previsto, (no valor de 2.632,50€), vindo agora solicitar a 

correspondente comparticipação.” ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual: ---------------------------------------------------------------------------- 

-----  “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 considerações técnicas previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânica-económica 0303/08.05.01.02., onde, existe 

uma dotação orçamental disponível de 158.110,97 €, e estando previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no objectivo 4.2., código 03, e com o nº. 66/2011, onde existe uma dotação de 120.000,00 

€”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando as situações similares já assumidas pela Câmara 

Municipal, a mesma deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Passô, 

um subsídio adicional no montante de € 1.842.75 (mil, oitocentos e quarenta e dois 

euros e setenta e cinco cêntimos), correspondente a 70% do valor solicitado. --------------- 

 ----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar a referida autarquia que o 

valor agora concedido, a título de apoio financeiro extraordinário, compromete o 

montante que vier a ser atribuído no próximo Protocolo de Colaboração. ============ 

 “Protecção Civil” 

059 – 340/395/000 – PROTECÇÃO CIVIL – Federação de Bombeiros do Distrito de 

Viseu – Envio de Comunicado ========================================== 

========== Oriundo da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu, presente à 

reunião um comunicado da deliberação da sua Assembleia Geral, a informar do 

Despacho nº. 19264/2010, de 29 de Dezembro, do Ministério da Saúde, que determina 

que o pagamento de transporte de doentes não urgentes apenas é garantido aos 

utentes que, simultaneamente, apresentem justificação clínica e demonstrem 

insuficiência económica. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

060 - 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 COM 

CONDICIONANTES”, “PROJECTO  DE ARQUITECTURA INDEFERIDO”, 

“PROJECTOS  DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no 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 COM CONDICIONANTES: ================ 

----- JOSÉ MARIA JORGE REBELO, para ocupação da via pública em 10 m2, na Rua da 

Igreja, Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Proc.º n.º 10.11, devendo cumprir as 

condicionantes mencionadas na informação técnica; ------------------------------------------------ 

----- ANDRÉ MAURICIO PARENTE DE JESUS, para construção de um muro de 

vedação, com 74m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Andinhos, lote nº. 

6, do loteamento a que se refere o alvará nº.02/94, Freguesia de Moimenta da Beira, a 
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que se refere o Proc.º n.º 11.11, devendo cumprir as condicionantes mencionadas na 

informação técnica;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL PEREIRA GOMES PROENÇA, para reconstrução / construção de um 

muro de vedação, com 21m, sito no lugar denominado Viúvas, Freguesia de Sarzedo, a 

que se refere o Proc.º n.º 12.11, devendo cumprir as condicionantes mencionadas na 

informação técnica;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- SÉRGIO RODRIGUES DE ALMEIDA, para construção de um muro de vedação, 

com 100m, que pretende levar a efeito na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, 

a que se refere o Proc.º n.º 13.11, devendo cumprir as condicionantes mencionadas na 

informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO  DE ARQUITECTURA INDEFERIDO: ============================ 

----- AMADEU RIBEIRO FERREIRA, para alteração ao projecto de construção de uma 

habitação unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar denominado Travessa ou Bairro 

Novos, Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 158.08. ------------------------------ 

PROJECTO  DE ESPECIALIDADE DEFERIDO: ============================== 

----- LUÍS PAULO SOEIRO NASCIMENTO CORREIA ALVES, para construção de um 

parque ecológico, que pretende levar a efeito no lugar denominado Penedo dos 

Trabalhos, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 190.09; ------------------------------ 

----- SUSANA FILIPA DA SILVA FIGUEIREDO, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua da Bogalheira, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 

192.10. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

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 de o assunto a que se refere o ponto seguinte 

estar relacionado com a decisão de rejeição por si proferida. ===================== 

061 – 360/336/110.09 – OBRAS PARTICULARES – Comunicação prévia – 

Ampliação de uma habitação unifamiliar - Recurso ========================== 

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

11 de Junho de 2010, exarada a folhas 206, ponto 185, do livro de actas 140, em que foi 

deliberado manter a decisão de rejeição, relativamente à comunicação prévia para 

ampliação de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Adrepelinho, lote nº. 

1, do loteamento a que se refere o alvará nº. 6/83, Freguesia de Vilar, pertencente ao 

Senhor JOSÉ DE JESUS GOVERNO, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, 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 24-OS/DOP/11, de 06 do corrente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada 

em reunião ordinária, realizada em 11 de Junho de 2010, exarada a folhas 206, ponto 

185, do livro de actas 140. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dar provimento ao recurso agora 

apresentado, e comunicar ao requerente que deverá proceder à autoliquidação das 

taxas. ============================================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

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

062 – 360/337/23.00 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia ==== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ EDUARDO RODRIGUES, presente à reunião 

um pedido de revalidação da deliberação de Câmara tomada em reunião ordinária 

realizada em 26 de Abril de 2000, exarada a folhas 183, ponto 156, do livro de actas 97, 

onde foi deliberado admitir a solução preconizada pela Divisão de Obras e Loteamentos 

Particulares, relativamente ao pedido para edificação num terreno sito lugar denominado 

Tapada do Frade, Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------------------------------ 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 25-RJ/DOP/2011, de 01 do 

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

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conhecimento, ao 

requerente, do teor da informação técnica. ==================================  

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

========== O Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, 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 de o assunto a que se refere o ponto seguinte 

estar relacionado com a decisão de indeferimento por si proferida, na qualidade de 

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, no mandanto anterior. =================== 

063 – 360/337/17.08 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia – 

Reconstrução de uma habitação ======================================== 

========== Oriundos da Senhora AIDA MARIA JESUS DIAS, presentes à reunião 

novos elementos referentes ao pedido de informação prévia, para reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Lage Velha, na localidade de Granja do 

Paiva, Freguesia de Caria. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 15-RJ/DOP/2011, de 21 de 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que o terreno onde está inserida a construção está junto 

do aglomerado urbano e que é servido pelas principais infraestruturas, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação prévia apresentado. ===== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, 

regressou à reunião. =================================================== 

064 – 360/338/359.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Transformação de um ovil em aviário e sua ampliação  ====================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JOAQUIM JESUS SANTOS, presente à 

reunião o projecto de alterações efectuadas no decorrer da transformação de um ovil em 

aviário, sito no lugar denominado Fraguiça, na Freguesia de Alvite. ---------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 32-RJ/DOP/2011, de 31 de 

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

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

pretensão, alertando que o requerente deverá entregar na Câmara Municipal o parecer 

favorável da entidade coordenadora do licenciamento, até ao levantamento do alvará de 

autorização de utilização. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, devendo o requerente apresentar o parecer favorável da entidade 

coordenadora do licenciamento, até ao levantamento do alvará de autorização de 

utilização.============================================================ 

065 – 360/338/560.04 – OBRAS PARTICULARES – Alteração de um edifício 
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destinado habitação unifamiliar ========================================= 

========== Oriundo da Senhora MARIA REGINA DE JESUS SILVA, presente à 

reunião o projecto de alterações da reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita na 

Rua do Castanheiro, Freguesia de Caria. -------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 18-OS/DOP/2011, de 25 de 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações 

apresentadas. ======================================================== 

066 – 360/338/190.06 – OBRAS PARTICULARES – Telas Finais – Alteração de um 

edifício destinado a  aviário de frangos  =================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL TEIXEIRA MORAIS, presente à reunião o 

projecto de alterações efectuadas no decorrer da alteração de um edifício destinado a 

aviário de frangos, sito no lugar denominado Madeiro,  na localidade de Porto da Nave, 

Freguesia de Alvite. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 33-RJ/DOP/2011, de 31 de 

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

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 
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pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais 

apresentadas.======================================================== 

067 – 360/991/8.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo da Senhora ANA LUÍSA PEREIRA, presente à reunião um pedido 

de parecer à constituição de compropriedade, resultante da partilha de bens rústicos, 

nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei 

n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal-AUGI. ------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 20-OS/DOP/2011, datada de 27 de 

Janeiro, último, emitindo parecer favorável. ------------------------------------------------------------ 

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

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

068 – 360/991/1.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo da Senhora HELENA CRISTINA DE JESUS FERNANDES 

REBELO, presente à reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, 

resultante da partilha de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 

64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal-AUGI. ------------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 26-OS/DOP/2011, datada de 01 do 

corrente mês, emitindo parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 

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

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

069 – 360/343/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização e conservação do 

edificado – Vistoria de utilização e conservação de edifícios – Auto de vistoria n.º 

2/2011============================================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar à Comissão de Vistorias 

para  procederem à vistoria do estado de uma casa de habitação, pertencente à 

Senhora BENVINDA MENDES CARDOSO DOS SANTOS,  sita na Rua Direita, nº. 66, 

na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, presente à reunião o Auto de Vistoria n.º 

2/2011, datado de 27 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a vistoria técnica efectuada concluiu que o imóvel 

se encontra em elevado grau de deterioração, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

conceder um prazo de 90 (noventa) dias para o proprietário proceder à reabilitação do 

referido imóvel. ======================================================= 

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

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do disposto nos nºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

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 

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

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


