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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM UM DE MARÇO D O ANO DE DOIS 

MIL E TREZE ======================================================== 

ATA N.º 05/13 

========== No dia um do mês de março do ano de dois mil e treze, 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 ata da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUÍS 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 atas 139, cuja ordem do dia havia sido 

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

art.º 87º., 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., 

conjugado com o nº. 2, do artº. 78º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, a 

Câmara tomou conhecimento do pedido de JUSTIFICAÇÃO de falta a esta reunião, 

apresentado pelo Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, deferido por Despacho do 

Senhor Presidente, nos termos da competência delegada pela Câmara Municipal, em 

reunião realizada em 13 de outubro de 2009. ================================= 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

========== O Senhor Presidente informou a Câmara sobre os seguintes assuntos: ----- 

----- 1. Setor da Saúde : No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, 

realizada em 01 de fevereiro, último, informou a Câmara das diligências feitas junto das 

entidades oficiais, relativamente à problemática da recusa da referenciação dos doentes 

oriundos da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Moimenta da Beira, por 

parte do Hospital de Viseu, com a informação: “utente fora de área”, e seu consequente 

encaminhamento / referenciação para o Hospital de Vila Real. ----------------------------------- 

----- Acrescentou que é do conhecimento público que os doentes dos Municípios de 

Sernancelhe e de Penedono têm estado a ter um tratamento diferente, na medida em 

que continuam a ser encaminhados e aceites no Hospital de Viseu. ---------------------------- 

----- Considerando que, de acordo com as redes de arquitetura de diferenciação em 

vigor, a referenciação dos doentes do Município de Moimenta da Beira pode ser feita 

para Viseu ou para Vila Real, informou não identificar as razões de facto e de direito que 

sustentam a posição do Hospital de Viseu, que, até ao dia de ontem, tem recusado a 
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referenciação dos doentes oriundos do Município de Moimenta da Beira, pelo que irá ter 

uma reunião com o Senhor Presidente do Conselho de Administração do Hospital de 

Viseu, a fim de, por um lado, obter mais e melhores esclarecimentos e, por outro, 

alcançar uma solução clara, duradoura e estável, que permita o melhor acesso aos 

cuidados de saúde hospitalar aos utentes da UCSP de Moimenta da Beira. --------------- 

2. Centro de Inspeção de Automóveis : Informou que o Decreto-Lei n.º 26/2013, de 19 

de fevereiro, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 35, que procede à primeira 

alteração à Lei nº. 11/2011, de 26 de abril, veio determinar a anulação dos 

procedimentos de candidaturas a novos centros de inspeção, iniciados pelo Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes (IMT), após a entrada em vigor daquela lei, e que, nos 

termos do disposto no n.º 3, do seu artigo 5.º, as candidaturas para a celebração de 

novos contratos administrativos de gestão para centros de inspeção devem ser 

apresentadas no prazo de 60 dias, após a sua entrada em vigor. Assim, nesta 

conformidade, tendo em conta os critérios para instalação de novos centros de inspeção 

automóvel, legalmente estabelecidos, propôs que este assunto seja decidido na próxima 

reunião ordinária a realizar no dia 15 do corrente mês, de forma a ser viabilizada a 

emissão dos documentos que os potenciais interessados venham a requerer, para 

efeitos de instrução das respetivas candidaturas. ---------------------------------------------------- 

3. Central de Camionagem – Instalação de depósito de c ombustível  – Informou que 

a empresa EAVT continua a insistir na instalação de um depósito de combustível na 

área da Central de Camionagem, no respeito pela legislação em vigor nesta matéria, e 
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que, por esse facto, está a encetar diligências que permitam garantir algumas 

contrapartidas para o Município, assumindo que trará o processo à Câmara Municipal, 

logo que termine o processo de negociação em curso. ========================== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

095 – 150/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS - APROV AÇÃO DO PROJETO 

DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇ A DE TAXAS 

MUNICIPAIS ========================================================= 

========== Presente à reunião o projeto de alteração ao Regulamento referenciado 

em epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, para análise e eventual aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na 

alínea a), do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, com a redação 

dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido PROJETO 

de alteração ao Regulamento, devendo o mesmo ser submetido a apreciação pública, 

nos termos e para efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código de Procedimento 

Administrativo, após o que deverá ser submetido à aprovação pela Assembleia 

Municipal, para efeitos do disposto nas alíneas a) e e), do nº. 2, do artigo 53º, da Lei nº. 

169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de janeiro. == 
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096 – 150/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – APROV AÇÃO DO PROJETO 

DE REGULAMENTO DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE MOIME NTA DA BEIRA  == 

========== Presente à reunião o projeto de Regulamento referenciado em epígrafe, 

que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, 

para análise e eventual aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), 

do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela 

Lei nº. 5-A/02, de 11 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido PROJETO 

de Regulamento, devendo o mesmo ser submetido a apreciação pública, nos termos e 

para efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código de Procedimento Administrativo, 

após o que deverá ser submetido à aprovação pela Assembleia Municipal, para efeitos 

do disposto na alínea a), do nº. 2, do artigo 53º, da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, 

com a redação dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de janeiro. ======================= 

097 – 150/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – APROV AÇÃO DO PROJETO 

DE REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA DO MUNICÍ PIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA  ================================================= 

========== Presente à reunião o projeto de Regulamento referenciado em epígrafe, 

que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, 

para análise e eventual aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), 

do n.º 6, do artigo 64.º, conjugado com na alínea a), do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei nº. 

169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de janeiro. --- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido PROJETO 

de Regulamento, devendo o mesmo ser submetido a apreciação pública, nos termos e 

para efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código de Procedimento Administrativo, 

após o que deverá ser submetido à aprovação pela Assembleia Municipal, para efeitos 

do disposto na alínea a), do nº. 2, do artigo 53º, da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, 

com a redação dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de janeiro. ======================= 

098 – 150/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – APROV AÇÃO DO PROJETO 

DE REGULAMENTO SOBRE O LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO  DAS 

ATIVIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEI RA, PREVISTAS NO 

DECRETO-LEI Nº. 264/2002, DE 25 DE NOVEMBRO, E NO DECRETO-LEI Nº. 

310/2002, DE 18 DE DEZEMBRO ========================================= 

========== Presente à reunião o projeto de Regulamento referenciado em epígrafe, 

que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, 

para análise e eventual aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), 

do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela 

Lei nº. 5-A/02, de 11 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido PROJETO 

de Regulamento, devendo o mesmo ser submetido a apreciação pública, nos termos e 

para efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código de Procedimento Administrativo, 

após o que deverá ser submetido à aprovação pela Assembleia Municipal, para efeitos 

do disposto na alínea a), do nº. 2, do artigo 53º, da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, 
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com a redação dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de janeiro. ======================= 

099 – 150/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – APROV AÇÃO DO PROJETO 

DE REGULAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA  =============== 

========== Presente à reunião o projeto de Regulamento referenciado em epígrafe, 

que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, 

para análise e eventual aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), 

do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela 

Lei nº. 5-A/02, de 11 de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------                                            

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido PROJETO 

de Regulamento, devendo o mesmo ser submetido a apreciação pública, nos termos e 

para efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código de Procedimento Administrativo, 

após o que deverá ser submetido à aprovação pela Assembleia Municipal, para efeitos 

do disposto na alínea a), do nº. 2, do artigo 53º, da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, 

com a redação dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de janeiro. ======================= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

100 – 230/270/000 – ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO M UNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Festa de Natal 2012 – Pagamento  das despesas  ======== 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 01/2013, datado de 21 de fevereiro, último, a informar que organizou, em 
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parceria com o Executivo, a Festa de Natal com distribuição de prendas aos filhos dos 

trabalhadores, assim como a tradicional Ceia de Natal. Uma vez que os custos deste 

evento foram oportunamente suportados pela Associação, vem agora solicitar, conforme 

acordo estabelecido, o pagamento do valor correspondente, num total de € 2.842,90 

(dois mil oitocentos e quarenta e dois euros e noventa cêntimos). ------------------------------- 

----- 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 

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 0102/040701, onde, em 25 de 

fevereiro, último, existia um saldo disponível de € 151.420,60 (cento e cinquenta e um mil 

quatrocentos e vinte euros e sessenta cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades 

Municipais, no Objetivo 4.3., Código 01 e n.º 65/2013, no montante de € 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos euros).” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência para a 

Associação de Funcionários do Município de Moimenta da Beira do valor de € 2.842,90 

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois euros e noventa cêntimos). ================= 

02.02.04. TESOURARIA 

101 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 28, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 118.144,36 (cento e 

dezoito mil, cento e quarenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos), assim 

discriminado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €     8.049,85 
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                            b) Dotações não Orçamentais............ € 110.094,51 

                              TOTAL…………..….... € 118.144,36 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Edifícios públicos e equipamentos educativos” 

102 - 310/302/379 - ACABAMENTOS EM 6 MORADIAS - 2T2 +4T3 - HABITAÇÃO 

SOCIAL - 2.ª FASE - BAIRRO DA FORMIGA - Auto de rec eção definitiva  ========= 

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

presente à reunião a informação com a referência n.º JP007/DPOUA/2013, datada de 7 

de fevereiro último, que acompanha o auto de receção definitiva da empreitada em 

epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Tendo em conta que o Prazo de Garantia da Empreitada supra citada já findou, foi recebida 

provisoriamente em 2007-11-13, apresenta-se o respetivo Auto de Receção Definitivo da Empreitada, 

para efeitos do Artº 229 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março.” ---------------------------------------- 

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

da empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como proceder ao 

cancelamento da garantia bancária prestada e restituição dos depósitos de garantia 

efetuados. =========================================================== 

103 - 310/302/379 - ACABAMENTOS EM 6 MORADIAS DE HA BITAÇÃO SOCIAL NO  

BAIRRO DA FORMIGA - REPARAÇÃO DE TRABALHOS - Auto d e receção definitiva   
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========== Oriunda do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação com a referência n.º JP006/DPOUA/2013, datada de 7 

de fevereiro último, que acompanha o auto de receção definitiva da empreitada em 

epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Tendo em conta que o Prazo de Garantia da Empreitada supra citada já findou, foi recebida 

provisoriamente em 2006-04-07, apresenta-se o respetivo Auto de Receção Definitivo da Empreitada, 

para efeitos do Artº 229 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março.” ---------------------------------------- 

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

da empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como proceder ao 

cancelamento da garantia bancária prestada e restituição dos depósitos de garantia 

efetuados. =========================================================== 

104 - 310/302/379 - ACABAMENTOS EM 6 MORADIAS DE HA BITAÇÃO SOCIAL NO 

BAIRRO DA FORMIGA - TRABALHOS DE INFRAESTRUTURAS EX TERIORES - Auto 

de receção definitiva  ================================================== 

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

presente à reunião a informação com a referência n.º JP004/DPOUA/2013, datada de 23 

de janeiro último, que acompanha o auto de receção definitiva da empreitada em 

epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Tendo em conta que o Prazo de Garantia da Empreitada supra citada já findou, foi recebida 

provisoriamente em 2005-12-19, apresenta-se o respetivo Auto de Receção Definitivo da Empreitada, 
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para efeitos do Artº 229 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março.” ---------------------------------------- 

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

da empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica. =================== 

105 - 310/302/442 - CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Plano de segurança e saúde - Aprovação  =========================== 

========== Oriunda dos Técnicos Superiores, OLGA MARIA DA FONSECA SANTOS 

e JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, presente à reunião a informação com a 

referência n.º JP009/DPOUA/2013, datada de 15 de fevereiro, último, que acompanha o 

plano de segurança e saúde, com o seguinte teor: --------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo o Plano de 

Segurança e Saúde da Empreitada, que estes Serviços consideram estar elaborado em conformidade 

com as disposições legais em vigor, e por isso, são de opinião que este documento se encontra em 

condições de obter a aprovação do Dono de Obra. ----------------------------------------------------------- 

----- Ainda neste âmbito, solicita-se ao Dono de Obra que proceda à necessária nomeação do 

Coordenador de Segurança em Obra, procedimento que é obrigatório para a Comunicação Prévia 

de Abertura de Estaleiro, ao abrigo do Artº 15º, nº 2, do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de 

outubro, a efetuar à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT). ----------------------------------- 

----- Mais se informa que o prazo de execução da empreitada é de 12 meses, sendo que a sua 

execução física já teve início no dia 28 de janeiro de 2013.” ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Atendendo à informação técnica acima transcrita, a Câmara deliberou, 

por unanimidade: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Concordar com a proposta atrás referida, aprovando o plano de segurança e 

saúde para a execução da obra, nos termos do artigo 12º., do Decreto-Lei nº. 273/2003, 
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de 29 de outubro, devendo ser comunicada a abertura do estaleiro à Inspeção-Geral do 

Trabalho, nos termos do artigo 15º., do mesmo diploma legal; ----------------------------------- 

----- b) Designar o Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, como 

coordenador de segurança da referida obra. ================================= 

 “ESTUDOS E PROJETOS” 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

106 - 610/602/000 - LICENÇA PARA MOBILIZAÇÃO DO SOL O / DESTRUIÇÃO DO 

COBERTO VEGETAL, SEM FINS AGRÍCOLAS E LICENCIAMENTO  PARA 

ARBORIZAÇÃO COM ESPÉCIES DE RÁPIDO CRESCIMENTO  ================= 

========== Oriundo do Senhor SECUNDINO DOS SANTOS CORREIA, residente na 

freguesia de Sever, presente à reunião um requerimento, registado nesta Câmara, em 

25 janeiro, último, sob o n.º 460, no qual solicita licença para a plantação de eucaliptos 

com uma área de cerca de 0,66 no lugar de Carragosa e Travessos, na Freguesia de 

Sever. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE TÉCNICO FLORESTAL, o 

mesmo prestou a informação n.º 11-ES/DEP/2013, datada de 07 de fevereiro, com o 

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

----- “A presente informação refere-se ao pedido do requerente para que “lhe seja concedida 

autorização para mobilização do solo para fins não agrícolas ” e licenciamento para plantação de 

eucaliptos, nas suas propriedades localizadas nos lugares denominados de Carragosa Travessos ambos 

da Freguesia de Sever, com a área total de 0,66ha. ---------------------------------------------------------- 

------ Atendendo a que, as plantações de espécies florestais, (incluindo as espécies de rápido 
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crescimento), carecem de mobilizações do solo e/ou de destruição do coberto vegetal, para a execução 

das referidas plantações, (e não sendo estas consideradas ações com fins agrícolas), torna-se assim 

necessário dar cumprimento ao estipulado no n.º 1, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de 

abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, justifica-se emitir parecer perante o teor do referido número, assim como perante as 

possíveis condicionantes impostas pelo Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira. -------------------- 

----- Perante o solicitado foi feito uma visita à parcela denominada de Carragosa, artigo matricial nº 33, 

e verificou-se que estava ocupada com matos pequenos, apresentava um solo profundo, pouca 

pedregosidade, sem afloramentos rochosos e com inclinação reduzida, tratando-se de uma área 

rodeada por matos e algumas espécies florestais, fazendo também parte de uma zona com boa aptidão 

para a agricultura, nomeadamente pomares de macieiras. -------------------------------------------------- 

----- Em termos de localização, a parcela encontra-se localizada em “espaços não urbanos”. ------------- 

----- Relativamente à parcela denominada de Travessos artigos matriciais 1469,1470 e 1471, 

aparentava ter um solo profundo, com alguma pedregosidade, sem afloramentos rochosos e com 

inclinação reduzida, verificando-se que a parcela estava ocupada por matos, confinando com caminho 

publico. Na envolvente existem, zonas com aptidão agrícola, alguns povoamentos de pinheiro bravo, e 

essencialmente matos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em termos de localização, a parcela encontra-se localizada na sua totalidade em Espaços 

Florestais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao processo de mobilização do solo, estes serviços tendo em consideração as 

características das propriedades visitadas e o tipo de mobilização pretendida (lavoura continua), não 

têm conhecimento de qualquer disposição legal impeditiva da mobilização do solo para fins não 

agrícolas, desde que haja lugar ao respetivo licenciamento, e desde que sejam sempre respeitadas as 

boas práticas de mobilização de solo, no entanto trata-se de se licenciar uma mobilização que se 

destinará a plantação de espécies florestais. ------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao processo de plantação, (independentemente de estar, ou não, associado um 
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processo de mobilização do solo e/ou a um processo de destruição do coberto vegetal), e tendo em 

conta o teor da alínea i), do n.º 1 do artigo 6.º, do Regulamento do PDM de Moimenta da Beira, que nos 

adianta que “ficam dependentes de licenciamento… As ações de arborização com espécies de 

crescimento rápido em parcelas com área inferior a 50ha, considerando-se para efeitos deste limite os 

povoamentos contíguos das mesmas espécies, mesmo que localizados em prédios distintos”, não nos 

podemos alhear da legislação existente para o efeito. -------------------------------------------------------- 

----- a) O Decreto-lei 139/88 refere o facto de em áreas ardidas, ser necessária uma mera comunicação 

em casos de rearborização com o mesmo tipo e composição do povoamento preexistente, e a 

rearborização com tipos e composições diferentes do povoamento preexistentes, deve ser precedida de 

autorização das Circunscrições Florestais (no nosso caso Circunscrição Florestal do Norte – Vila Real). A 

solicitação da requerente, deveria ser objeto de comunicação ou autorização por parte da Autoridade 

Florestal Nacional, no entanto, tendo em consideração as comunicações efetuadas pela AFN para 

propriedades com características idênticas à parcela em causa, julgo que o referido parecer da AFN, 

pode ser tido em conta para a instrução deste processo (apreciação e decisão pela Câmara Municipal).-- 

----- b) O Decreto-lei 175/88 refere que estão condicionadas a autorização prévia da AFN, as ações de 

arborização e rearborização com espécies de rápido crescimento em áreas superiores a 50ha, 

(considerando para este limite os povoamentos preexistentes e a distância entre si seja inferior a 

500m). No seu artigo 7.º, este diploma refere ainda que: “A introdução gradual pé a pé ou por manchas 

de arvoredo de espécies de rápido crescimento em povoamentos florestais já constituídos por outras 

espécies fica igualmente sujeita a autorização prévia da Autoridade Florestal Nacional,…”.---------------- 

----- c) As plantações pretendidas, (junto com as que existem nas imediações), não totalizam 50ha de 

povoamento de eucaliptos; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) As pretensas plantações, localizam-se em áreas atualmente ocupadas por matos, ou sem 

qualquer ocupação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim tendo em consideração o conteúdo das alíneas anteriores, as notificações/pareceres da AFN e a 

deliberação da Câmara Municipal do dia 18 de março de 2011, estes serviços nada têm a opor quanto 

ao licenciamento da plantação, desde que sejam cumpridas as regras aprovadas para o efeito, isto é: -- 
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----- a) - Obtenham licenciamento, (ações de destruição do coberto vegetal e/ou mobilização do solo), 

ao abrigo do n.º 1, do art. 1.º, do Decreto-Lei n.º139/89, de 28 de abril; --------------------------------- 

----- b) – Estejam localizadas a mais de 20m de terrenos cultivados; --------------------------------------- 

-----c) – Estejam localizadas a mais de 30m de nascentes e poços, terras de cultura de regadio e 

muros; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) – Estejam localizadas a uma distância mínima de 50m de edificações; ---------------------------- 

----- e) - Garantam um afastamento mínimo de 10m à berma de caminhos públicos e ou estradas. ----- 

----- f) – Garantam uma faixa de proteção às linhas de água (10m). --------------------------------------- 

----- Observação: A parcela da Carregosa, apesar de reunir as condições de licenciamento, alerta-se 

que se trata de uma propriedade localizada numa zona com potencial de expansão de plantação de 

pomares de macieiras.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento para 

a mobilização de solos, no referido local, nos termos propostos pela informação técnica, 

atrás referida. ======================================================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

107 - 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 atas 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 redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguir se 

identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA INDEFERIDO”, “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS” e “PROJETOS 
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DE ARQUITETURA E 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:  ===================================== 

----- ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA REBELO, para ocupação da via pública, em 12m2, na 

Rua do Brasil, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 21.13; ------------------------ 

----- MORGADO & IRMÃO, LDA, para ocupação da via pública, em 1m2, no lugar 

denominado Verdeal, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 22.13; ---------- 

----- INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS LDA, para construção de um muro de vedação 

com 50m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Alagoa, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 23.13; --------------------------------------------- 

----- FRANCISCO FERNANDES PEREIRA, para construção de uma vedação com 25m, 

na Rua do Outeiro do Sino, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

24.13; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDO:  =========================== 

----- ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS PENELA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Alto, Freguesia de Baldos, a 

que se refere o Proc.º n.º 2.13. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

----- MANUEL DE SOUSA MERGULHÃO, para alteração do rés do chão de uma 
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habitação unifamiliar, sita na Rua Campo da Fonte, Freguesia de Nagosa, a que se 

refere o Proc.º n.º 16.13; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- VITOR MANUEL GONÇALVES DE SOUSA, para construção de uma habitação 

unifamiliar e anexo, que pretende levar a efeito no lugar denominado São Miguel, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 20.13. ------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  =============== 

----- JOSÉ DE PAIVA MENDES, para alteração ao rés do chão de um edifício destinado 

a comércio a retalho de frutas e produtos hortícolas para arrumos, sito no lugar 

denominado Verdogal, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 309.80; ------------ 

----- AVIPAIVA – AVICULTURA, LDA, para alteração ao projeto inicial de um edifício 

destinado a avicultura, que está a levar a efeito na localidade de Granja do Paiva, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 52.12. --------------------------------------------- 

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

108 – 360/338/61.11 – OBRAS PARTICULARES – projeto de arquitetura / 

especialidades – Alteração ao projeto de construção  de um pavilhão destinado a 

avicultura - Ratificação ================================================ 

========== Para efeitos de ratificação, presente à reunião o Despacho do Vereador, 

em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, datado de 20 de 

fevereiro, último, que deferiu a alteração ao projeto de construção de um pavilhão 

destinado a avicultura, que a Senhora DORA PATRICIA MARTINS PEREIRA está a 

levar a efeito no lugar denominado portela, Freguesia de Peva. ---------------------------------- 
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----- O processo foi, previamente, submetido à apreciação técnica da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, tendo sido prestada a 

informação n.º 77-SV/DPOUA/13, datada de 19 de fevereiro, último, onde, pelos motivos 

ali descritos, emite parecer favorável. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Nos termos do nº. 3, do artigo 68º., Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o referido despacho de deferimento. ====================== 

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 do disposto nos n.ºs 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 

12H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 


