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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SETE DE ABRIL  DO ANO DE DOIS 

MIL E CATORZE ===================================================== 

ATA N.º 07/14 

========== Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, 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 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na primeira reunião, 

realizada no dia 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de 

atas 147, e cuja ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, 

dentro do prazo previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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------ 1. REUNIÃO ORDINÁRIA – Alteração da data : Considerando que a próxima 

reunião ordinária se iria realizar no dia 21 do corrente mês, que coincide com a segunda 

feira a seguir à Páscoa, data em que se continua a realizar a visita pascal em muitas 

localidades, o Senhor Presidente propôs que a referida reunião se realizasse no dia 22 

do mesmo mês, à mesma hora, tendo esta proposta sido aceite por todos os membros 

do Executivo. Nesta conformidade, ficou a respetiva convocatória efetuada, nos termos e 

para efeitos de cumprimento das disposições conjugadas previstas na alínea m), do nº. 

1, do artigo 35º e do n.º 4, do artigo 40.º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ----------- 

----- 2. DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES –  

Reordenamento da rede escolar no concelho de Moimen ta da Beira -  

Encerramento de todos os estabelecimentos escolares  do 1º. Ciclo e do Ensino 

Pré-Escolar : O Senhor Presidente deu conhecimento da recente comunicação da 

DGEE, registada em 03 do corrente mês, sob o nº. 1793, que informava da imposição de 

encerramento, no ano letivo 2014/2015, de todos os estabelecimentos escolares do 1º. 

Ciclo e do Ensino Pré-Escolar, tendo em vista a integração no novo Centro Escolar, 

assunto que constará da ordem do dia em próxima reunião do Órgão Executivo para 

análise e discussão. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3. ON.2 – OPERAÇÃO NORTE – REFORÇO DO TECIDO EMPRESARIAL DE 

MOIMENTA DA BEIRA - Aprovação de candidatura na Bol sa de Mérito : O Senhor 

Presidente deu conhecimento da aprovação de dois projetos que estavam candidatados 

à Bolsa de Mérito, para a tipologia “Área de Acolhimento Empresarial”, no caso concreto, 
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para os projetos de Ampliação do Parque Industrial e para a ligação do Parque Industrial 

à E.N. 226, com um valor elegível para as duas obras um pouco superior a três milhões 

de euros e uma taxa de financiamento de 85%. ------------------------------------------------------- 

------ No uso da palavra, o Senhor Presidente considerou que as duas obras são muito 

importantes para o desenvolvimento económico e empresarial do Município de 

Moimenta da Beira, tendo informado que os respetivos procedimentos concursais já 

remontam ao ano de 2011, com relatórios finais já elaborados, mas entretanto 

suspensos pela razões conhecidas pelo Órgão Executivo, pelo que se está agora em 

condições de se proceder à formalização do ato de adjudicação. Por fim, mais informou 

que está em curso o processo de negociação de aquisição de terrenos e que espera 

cumprir o apertado prazo para conclusão das obras em junho de 2015. ----------------------- 

----- Os Vereadores da Coligação PPD.PSD/CDS.PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, congratularam-se com a 

aprovação do financiamento para as duas obras, que consideram muito importantes 

para o desenvolvimento do Concelho de Moimenta da Beira. ------------------------------------- 

----- 3. VEREADORES DA COLIGAÇÃO PPD.PSD/CDS.PP – Apresen tação de 

proposta : Os Vereadores da Coligação PPD.PSD/CDS.PP, LUIS CARLOS PEREIRA 

DA SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO informaram o Órgão 

Executivo que vão apresentar uma proposta para ser analisada e discutida em próxima 

reunião, tendo em vista a possibilidade de criação de um gabinete com dois 

trabalhadores municipais, que, em dois dias por semana, informarão o setor empresarial 
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local sobre os fundos que o programa “Portugal 2020” vai disponibilizar às empresas 

sediadas no interior do país, com o objetivo de potenciar o aumento da competitividade e 

do investimento no concelho. O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA 

COELHO, referiu-se também à discussão que se tem feito sobre as Infraestruturas de 

Elevado Valor Acrescentado (IEVA), e que este tema está relacionado com o Itinerário 

Complementar 26 (IC26), que pode assim voltar a estar na ordem do dia. Nesse sentido, 

por entender que esta é uma matéria da máxima importância para o concelho, o referido 

Vereador informou que tomou a liberdade de sensibilizar o Deputado Hélder Amaral para 

a importância do IC26, no âmbito de um documento partidário, solicitação que foi aliás 

acolhida pelo representante do distrito de Viseu na Assembleia da República. ======== 

ORDEM DO DIA 

02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

073 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DO VILAR – E ncontro de Concertinas –  

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

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma comunicação, 

datada de 5 de março, último, informando que a JUNTA DE FREGUESIA DO VILAR 

organizou, no dia 16 do mesmo mês, um encontro de concertinas, pelo que solicita a 

atribuição de um apoio financeiro para ajudar a ultrapassar os custos inerentes com a 

sua realização. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 

valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), para os fins propostos. =============  

074 – 230/270/000 – ANTÓNIO AGUIAR SERRALHEIRO, ALU GUER DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES, LDA – Reclamação de valores em dívida  = 

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

24 de maio de 2013, exarada a folhas 81, ponto 060, do livro de atas 146, em que foi 

deliberado manifestar disponibilidade para aprovar e autorizar o pagamento do valor 

máximo de € 110.000,00 (cento e dez mil euros), nos termos do acordo alcançado para 

liquidação total da dívida agora reclamada, livre de quaisquer ónus, aqui se incluindo os 

de natureza fiscal, presente à reunião uma comunicação da empresa acima 

referenciada, datada de 14 de fevereiro, último, solicitando a correção do referido valor, 

na medida em que contraria aquele que foi acordado com o Senhor Vereador, em 

regime de permanência, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e autorizar o 

pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado que vier a recair sobre o valor já 

aprovado na reunião supra referenciada. ==================================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

075 – 130/151/700 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – R EGISTO DE ALVARÁ 

DE LOTEAMENTO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL D E MOIMENTA 
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DA BEIRA – Alienação do lote n.º 13  ===================================== 

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

21 de junho de 2013, exarada a folhas 272, ponto 236, do livro de atas 146, em que foi 

deliberado notificar os outorgantes, que celebraram os contratos-promessa de compra e 

venda, do registo do aludido alvará de loteamento e da possibilidade de celebração da 

escritura definitiva de compra e venda, presente à reunião uma comunicação da 

Senhora AMÉLIA DE SOUSA SANTOS, através da qual informa que seu pai, 

FELISBERTO DOS SANTOS, faleceu há cerca de nove anos, e que reside na casa de 

habitação sita no lote nº. 13, há mais de 15 anos, pelo que solicita a celebração da 

respetiva escritura em seu nome. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo elaborou o Parecer n.º 

34.13, em 31 de outubro de 2013, que nesta ata se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, onde informa que o Senhor FELISBERTO DOS 

SANTOS outorgou o contrato-promessa em 20 de setembro de 2001, pelo valor de € 

1.645,28, tendo sido liquidada na altura o montante de € 372,00, e que compete ao 

Órgão Executivo deliberar se pretende, ou não, alienar a favor da requerente o referido 

prédio urbano. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando as razões invocadas pela requerente e o facto do seu 

pai ter assinado o contrato-promessa, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 

que a Senhora AMÉLIA DE SOUSA SANTOS celebre, no prazo de 30 dias úteis, a 

escritura de compra e venda do referido lote n.º 13, pelo valor de € 1.645,28 (mil, 
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seiscentos e quarenta e cinco euros e vinte e oito cêntimos), devendo ser deduzido o 

valor já pago no âmbito da outorga do contrato-promessa. ======================= 

076 – 130/151/700 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – R EGISTO DE ALVARÁ 

DE LOTEAMENTO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL D E MOIMENTA 

DA BEIRA – Alienação do lote n.º 45  ===================================== 

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

21 de junho de 2013, exarada a folhas 272, ponto 236, do livro de atas 146, em que foi 

deliberado notificar os outorgantes que celebraram os contratos-promessa de compra e 

venda do registo do aludido alvará de loteamento e da possibilidade de celebração da 

escritura definitiva de compra e venda, presente à reunião uma comunicação do Senhor 

JOÃO MANUEL ANTUNES, solicitando que, face ao falecimento do seu pai, o Senhor 

MANUEL ANTUNES, esta Câmara Municipal delibere no sentido de que a escritura de 

compra e venda do imóvel em causa seja feita em seu nome, anexando, para o efeito, 

as declarações de autorização dos seus irmãos e respetivos cônjuges. ----------------------- 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo elaborou a seguinte 

informação, em 26 de março, último: -------------------------------------------------------------------- 

----- “Mantêm-se o teor do parecer jurídico n.º 22.13, de 10.09.2013, que se junta em anexo.” ----------------- 

----- No dito parecer do Gabinete Jurídico nº. 22.13, é referido que o Senhor MANUEL 

ANTUNES outorgou o contrato-promessa em 19 de julho de 2001, tendo pago naquela 

data a importância de € 1.282,53, e que no ato de celebração da escritura de compra e 

venda deveria ser liquidado o valor de € 1.209,71. --------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO : Considerando as razões invocadas pelo requerente, e o facto de ter 

apresentado as declarações de autorização dos restantes herdeiros, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, autorizar que o Senhor JOÃO MANUEL ANTUNES celebre, 

no prazo de 30 dias úteis, a escritura de compra e venda do referido lote n.º 45, pelo 

valor de € 2.492,24 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois euros e vinte e quatro 

cêntimos), devendo ser deduzido o valor já pago no âmbito da outorga do contrato-

promessa. =========================================================== 

077 – 130/151/700 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – R EGISTO DE ALVARÁ 

DE LOTEAMENTO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL D E MOIMENTA 

DA BEIRA – Alienação dos lotes n.ºs 7, 17, 29, 31, 40, 69 e 79 ================= 

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

21 de junho de 2013, exarada a folhas 272, ponto 236, do livro de atas 146, em que foi 

deliberado notificar os outorgantes que celebraram os contratos-promessa de compra e 

venda do registo do aludido alvará de loteamento e da possibilidade de celebração da 

escritura definitiva de compra e venda, presentes à reunião os requerimentos dos 

Senhores CARLOS ALBERTO DA SILVA MARQUES, MAURÍCIO SOARES DE 

FIGUEIREDO, ADELAIDE CORREIA CALÇA, ADÃO DE JESUS FERREIRA, CLÁUDIO 

JORGE FREITAS COSTA, PAULO NUNO CORREIA CALÇA e CLEMENTINO 

MANUEL PINTO GIL, que nesta ata se consideram integralmente transcritos e dela fica 

a fazer parte integrante, dando conta do interesse e disponibilidade para celebrar a 

escritura de compra e venda dos lotes supra referenciados. -------------------------------------- 
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----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo elaborou os Pareceres 

n.ºs 02.14, em 27 de janeiro de 2014, 30.13, em 08 de outubro de 2013, 25.13, em 07 

de outubro de 2013, 35/13, em 04 de novembro de 2013, 31/13, em 08 de outubro de 

2013, 32/13, em 15 de outubro de 2013 e 20.13, 19 de agosto de 2013, que nesta ata 

se consideram integralmente transcritos e dela fica a fazer parte integrante. ---------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em conta a necessidade de obter informação mais detalhada e 

individualizada para cada um dos casos apresentados, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, que o assunto volte em próxima reunião, para decisão. ============== 

078 – 130/151/700 - CONCURSO PÚBLICO, PARA A CONCES SÃO, EM REGIME DE 

LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO PARQUE DE CAMPISMO 

SITO NA BARRAGEM DO VILAR  ========================================= 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

Proposta, datada 02 do corrente mês, do seguinte teor: -------------------------------------------- 

----- “CONSIDERANDO QUE: --------------------------------------------------------------------------------- 

----- A) A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, em sua reunião ordinária, realizada no dia 24 de 

maio de 2013, deliberou acionar um procedimento concursal, nos termos legais, tendente à concessão, 

em regime de locação de estabelecimento comercial, do Parque de Campismo da Barragem de Vilar, 

com uma base de licitação de € 1.200,00 (mil e duzentos euros), correspondente a uma prestação 

mensal de € 100,00 (cem euros), acrescida de IVA, à taxa legal em vigor, pelo prazo de um ano, 

eventualmente prorrogável por iguais períodos; -------------------------------------------------------------- 

----- B) Apenas deu entrada uma proposta para exploração do aludido equipamento, do Senhor VICTOR 

JORGE SANTOS CORREIA, mas que não reunia todos os requisitos elencados no programa de concurso 

e caderno de encargos, o Executivo Camarário, em sua reunião realizada no dia 05 de junho de 2013, 
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deliberou assumir diretamente a exploração do referido equipamento; ------------------------------------- 

----- C) Urge rentabilizar aquele espaço, tão procurado por turistas. ---------------------------------------- 

----- PROPONHO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Colocar a concurso público a exploração do Parque de Campismo da Barragem de Vilar em 

regime de locação de estabelecimento comercial, nos termos do disposto nos artigos 1109.º e seguintes 

do Código Civil. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que a referida concessão seja feita pelo período de 1 (um) ano, a contar da data da assinatura 

do respetivo contrato, eventualmente prorrogável, se a Câmara Municipal de Moimenta da Beira assim o 

entender e nas condições que definir, devendo para o efeito ser apresentada, pelo adjudicatário, petição 

fundamentada, até dois meses antes de expirar o prazo de concessão, partindo de uma base de 

licitação de € 600,00 (seiscentos euros), correspondente a uma prestação mensal de € 50,00 

(cinquenta euros), acrescida de IVA, à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------- 

----- 3. No prazo de oito dias, a contar da data da notificação de adjudicação, o locatário deverá 

apresentar documento comprovativo de haver efetuado, à ordem da Câmara Municipal de Moimenta da 

Beira, uma caução no montante de valor equivalente a um ano de prestação mensal, destinado a 

garantir o respetivo pagamento e eventuais prejuízos causados pela danificação do imóvel e dos 

respetivos bens móveis.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- 1) Acionar um procedimento concursal, nos termos legais, tendente à concessão, 

em regime de locação de estabelecimento comercial, com uma base de licitação de € 

600,00 (seiscentos euros), correspondente a uma prestação mensal de € 50,00 

(cinquenta euros), acrescida de IVA, à taxa legal em vigor, pelo prazo de um ano, 

eventualmente prorrogável por iguais períodos; ------------------------------------------------------- 

----- 2) Designar a seguinte Comissão para o procedimento concursal: ------------------------ 

----- PRESIDENTE: SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, Vereadora em regime de 
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tempo inteiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- VOGAIS EFETIVOS:  PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO, Chefe da 

Divisão Económica e Financeira, que substitui o Presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, Técnico Superior; ------------------------ 

----- VOGAIS SUPLENTES:  ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, Vereador em regime 

de tempo inteiro, e PAULO MIGUEL RODRIGUES SOARES, Coordenador Técnico; ------ 

----- 3) Incluir no caderno de encargos deste procedimento uma cláusula referente à 

obrigatoriedade do locatário assumir os encargos decorrentes da prestação de serviços 

de eletricidade e de fornecimento de água pública, bem como de todos os outros 

encargos que decorram da presente concessão que lhe sejam legalmente imputáveis; -- 

----- 4) Que o locatário preste uma caução à ordem da Câmara Municipal de Moimenta 

da Beira, no montante de valor equivalente a um ano de prestação mensal, destinada a 

garantir o respetivo pagamento e eventuais prejuízos causados pela danificação do 

imóvel e dos respetivos bens móveis, e que apresente comprovativo da mesma, no 

prazo de oito dias, a contar da data da notificação da adjudicação. ================ 

02.02.04. TESOURARIA 

079 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 4, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 196.149,47 (cento e 

noventa e seis mil, cento e quarenta e nove euros e quarenta e sete cêntimos), assim 

discriminado: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €   89.137,65 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. € 107.011,82 

                       TOTAL: …………………………...€  196.149,47 

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”  

080 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE  MOIMENTA DA 

BEIRA - Medidas de autoproteção  ====================================== 

===== Oriunda do Técnico Superior, RUI JORGE MARANTES DIAS GOMES CORREIA, 

presente à reunião a informação, com a referência INF 3-RJ/DPOUA/2014, datada de 3 

de março, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, que acompanha o plano de medidas de autoproteção, segundo a qual é 

necessário definir os meios humanos e materiais para a implementação das medidas de 

autoproteção. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, designar o Senhor 

Comandante Operacional Municipal, JOSÉ ALBERTO LOPES REQUEIJO, e o Técnico 

Superior, Engenheiro Civil, RUI JORGE MARANTES DIAS GOMES CORREIA, para 

acompanhamento e implementação das medidas de autoproteção, previstas no Decreto-

Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro. ====================================== 

“OBRAS PARTICULARES” 
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081 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento  ========================= 

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

reunião realizada em 24 de março, último, exarada a a folhas 85, ponto 071, deste livro 

de atas, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO”, “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS”, 

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

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

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 25 de 

outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

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

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

----- CARLOS MANUEL DUARTE PEREIRA, para construção de um muro de vedação 

com 20m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Várzea, Freguesia de Sever, 

a que se refere o Proc.º n.º 15.14; ------------------------------------------------------------------------ 

----- MANUEL JESUS RIBEIRO, para construção de um muro de vedação com 80m, que 

pretende levar a efeito na Rua da Ponte, na localidade de Porto da Nave, Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 16.14; --------------------------------------------------------------- 

----- SILVESTRE DE JESUS ALMEIDA, para construção de um muro de vedação com 

30m, que pretende levar a efeito na localidade de Espinheiro, Freguesia de Alvite, a que 

se refere o Proc.º n.º 18.14; --------------------------------------------------------------------------------- 
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----- ISMAEL PARENTE AFONSO, para ocupação da via pública com grua, em 40m2, na 

Rua Sede da Junta, União de Freguesias de Pêravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a 

que se refere o Proc.º n.º 20.14. --------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO:  ============================ 

----- CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Vilar – Alto da Portela, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 1.14.---------------------------------------------

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

----- FERNANDO DA MOTA RODRIGUES, para construção / legalização de uns arrumos 

agrícolas, que pretende levar e efeito no lugar denominado Vales, na localidade de 

Carapito, União de Freguesias de Pêravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere 

o Proc.º n.º 3.14; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO LOPES FERREIRA, para alteração de uma fração de comércio para 

habitação, sita no Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 17.14. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- JOAQUIM DOS SANTOS AMARO, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

sita no lugar denominado Lages, União de Freguesias de Pêravelha, Aldeia de Nacomba 

e Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 26.13. --------------------------------------------------------------- 

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

----- ARLINDO PEREIRA LOPES, para alteração de uma habitação unifamiliar, sita no 
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lugar denominado Pereiro, na localidade de Carapito, União de Freguesias de 

Pêravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 296.95; ------------------- 

----- NATALINO ANDRÉ LOPES, para legalização das alteração de uma habitação, sita 

no lugar denominado Cepo, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 375.99; ----- 

----- MANUEL BERNARDO, para alteração de um edifício de arrumos para edifício 

destinado a oficina de manutenção e reparação de veículos automóveis CAE 45200, sito 

no lugar denominado Alto da Portela, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

87.13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 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 do indeferimento por si 

proferida. ============================================================ 

082 – 360/337/10.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e informação prévia para 

alteração de loteamento - Recurso ======================================= 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o pedido de informação prévia para alteração do 

loteamento sito no lugar denominado Penedo Gordo, a que se refere o alvará n.º 3/93, 
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Freguesia de Leomil, apresentado pelo Senhor GILBERTO DA COSTA GOMES, 

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

Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3, do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 60-SV 

/DPOUA/14, de 31 de março, último, que nesta ata 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 o incumprimento do afastamento ao caminho não é 

agravado, e o vizinho apresenta uma declaração em como autoriza o encosto da nova 

mancha de implantação ao seu lote, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar 

provimento ao recurso e aprovar o pedido de informação prévia apresentado. ======== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

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

083 – 360/338/148.99 – OBRAS PARTICULARES – Projeto s de especialidades –  

Legalização de uma habitação  ========================================== 

========== No seguimento do despacho do Chefe da DPOUA, em que decidiu solicitar 

os elementos em falta, nos projetos de especialidades de uma habitação, pertencente ao 



 F lF lF lF l.104 
____________ 

 

____________ 

2014.04.07 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 84 84 84 8     

                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 

                                                                   
 
Senhor LUÍS RIBEIRO DA SILVA, sita no lugar denominado Campo ou Sarzeda, Lote 2, 

do loteamento a que se refere o alvará 1/75, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente 

à reunião o respetivo processo acompanhado dos elementos em falta, em que, pelos 

motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão. ------------------------------------------ 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 56-

SV/DPOUA/14, de 27 de março 2014, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável à pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir o respetivo alvará de licença de construção. =============== 

084 – 360/338/100.12 – OBRAS PARTICULARES – Constru ção de uma habitação 

unifamiliar – Reapreciação ============================================= 

========== Oriundo do Senhor ORLANDO VERÍSSIMO GOMES MONTEIRO, 

presente à reunião um pedido de reapreciação do projeto de arquitetura para construção 

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

Lameirões, na localidade de Paraduça, freguesia de Leomil. -------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 50-SV 

/DPOUA/14, de 20 de março, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar o projeto de 
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arquitetura. ========================================================== 

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 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 os 

assuntos a que se referem os pontos seguintes estarem relacionados com a decisão do 

indeferimento por si proferida. ============================================ 

085 – 360/338/52.13 – OBRAS PARTICULARES – Construç ão de arrumos agrícolas 

- Recurso =========================================================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o projeto de arquitetura para construção de arrumos 

agrícolas, que o Senhor DOMINGOS LOUREIRO NUNES pretende levar a efeito no 

lugar denominado Leiras, na localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, 

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

Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3, do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 58-SV 

/DPOUA/14, de 28 de março, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita 
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e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

desfavorável à pretensão. -----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO : Dado que a declaração da Junta de Freguesia comprova que o 

requerente cedeu terreno para alargamento da via, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso e aprovar o projeto de arquitetura, devendo o 

requerente, aquando da entrega dos projetos de especialidades, apresentar o 

compromisso escrito, relativamente ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, nos termos da informação técnica supra referida. ===================== 

086 – 360/338/96.13 – OBRAS PARTICULARES – Construç ão de um armazém 

destinado a arrumos - Recurso ========================================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o projeto de arquitetura para construção de um 

armazém destinado a arrumos, que o Senhor CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 

BOTELHO pretende levar a efeito no lugar denominado Gandra, União de Freguesias de 

Pêravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3, 

do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nesta ata se considera 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 48-SV 

/DPOUA/14, de 19 de março, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita 
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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 adotar, para o presente caso, o princípio da colmatação, e 

uma vez que os caminhos de consortes não fazem parte da jurisdição legal camarária, 

não havendo lugar a afastamentos aos mesmos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

dar provimento ao recurso e aprovar o projeto de arquitetura. ==================== 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador em Regime de Tempo 

Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. ================ 

087 – 380/995/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização  e conservação do 

edificado – Demolição de edifício - Ratificação ============================= 

========== Para efeitos de ratificação, presente à reunião o despacho de demolição 

de um edifício sito na localidade de Granjinha, Freguesia de Sever, exarado na 

informação n.º 3-OS/DPOUA/2014, de 21 de fevereiro, último, da comissão de vistoria 

dos edifícios em ruínas, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, dando conta do estado de ruínas e de perigo eminente para a via 

pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho de 

demolição do edifício. ================================================== 
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02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

02.04.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

“Educação” 

088 – 710/714/800 – EDUCAÇÃO – BOLSA DE MÉRITO ESTU DANTIL – Proposta de 

atribuição de valores  ================================================== 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

Proposta, datada 02 do corrente mês, do seguinte teor: -------------------------------------------- 

----- “Considerando que nos termos do regulamento municipal de atribuição de bolsas de mérito 

estudantil, aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, 

compete à Câmara Municipal fixar o número de bolsas a atribuir, em cada ano, bem como o respetivo 

valor máximo e mínimo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando ainda que nos termos do mesmo regulamento compete à Câmara Municipal a 

aprovação da lista graduada das candidaturas admitidas, proponho: --------------------------------------- 

----- 1. Que para os efeitos previstos no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 

Mérito Estudantil, sejam aprovadas as seguintes condições: ------------------------------------------------- 

----- a) O valor a atribuir por cada bolsa seja de € 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta euros) por cada 

ano letivo completo, sendo os pagamentos divididos em 10 (dez) mensalidades, iguais, no valor de € 

175,00 (cento e setenta e cinco euros) cada, a pagar nos meses de outubro a julho, inclusive, de cada 

ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) O número máximo de bolsas a atribuir seja de 20 (vinte), incluindo as bolsas novas ou de 

continuidade, quando for o caso. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que para os efeitos previstos na alínea b) do número 4 do artigo 15.º do Regulamento 

Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito Estudantil, seja aprovada a lista graduada das candidaturas 
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admitidas, conforme proposta de ordenação elaborada pela Comissão de Análise, constituída nos 

termos do referido artigo.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

proposta, devendo as Bolsas de Mérito Estudantil serem atribuídas nos seguintes termos 

e condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1) O valor a atribuir por cada bolsa seja no montante de € 1.750,00 (mil setecentos e 

cinquenta euros) por cada ano letivo completo, sendo os pagamentos divididos em 10 

(dez) mensalidades, iguais, no valor de € 175,00 (cento e setenta e cinco euros) cada, a 

pagar nos meses de outubro a julho, inclusive, de cada ano; ------------------------------------- 

----- 2) O número máximo de bolsas a atribuir seja de 20 (vinte), incluindo as bolsas 

novas ou de continuidade, quando for o caso. --------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, aprovar a lista graduada das 

candidaturas admitidas, conforme proposta de ordenação da Comissão de Análise, para 

os efeitos previstos na alínea b), do n.º 4, do artigo 15.º, do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Bolsas de Mérito Estudantil. =================================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

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

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

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo. 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo 
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seguidamente distribuída, por fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------- 

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

12H35============================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


