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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZANOVE DE M AIO DO ANO DE 

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

ATA N.º 10/14 

========== Aos dezanove dias do mês de maio 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 ORDEM DIA 
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----- 1. FINAL DA TAÇA DE SÓCIOS DE MÉRITO DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE 

VISEU – O Senhor Presidente informou os membros do órgão executivo que se vai 

realizar no próximo dia 24 do corrente mês, no Estádio do Fontelo, na cidade de Viseu, a 

Final da Taça Sócios de Mérito da A. F. de Viseu, correspondente à época desportiva 

que terminou ontem, na qual o CDR de Moimenta da Beira se sagrou como campeão 

distrital da divisão de honra, alcançando um feito inédito de subida ao campeonato 

nacional de séniores. Nesse sentido, mais informou que estão a ser ultimadas as 

diligências através dos órgãos sociais do CDR de Moimenta da Beira e do Sport Clube 

Paivense, em articulação com as respetivas autarquias e também com a Direção da A. 

F. de Viseu, com vista à criação de boas condições para um momento de salutar 

confraternização e de convívio nessa jornada, exortando os Senhores Vereadores a 

estarem presentes no evento. ============================================   

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE TAXAS E LICENÇAS 

114 – 110/999/000 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL – RELATÓRI O DE 

MONOTORIZAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GE STÃO, 

INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS RESPE ITANTE AO 

ANO DE 2013 – Comunicação da deliberação  ============================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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22 de abril, último, exarada a folhas 116, ponto 092, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 23, datado de 7 do corrente mês, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 30 de abril, último, foi 

deliberado aprovar o relatório de monitorização do plano de prevenção de riscos de 

gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas respeitante ao ano de 2013 ------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter 

o referido relatório de monitorização para as entidades competentes, nos termos legais e 

regulamentares. ====================================================== 

115 – 110/999/000 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL – REGULAME NTO DE LIQUIDAÇÃO 

E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS – Comunicação da del iberação  ========== 

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

24 de março, último, exarada a folhas 81, ponto 064, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 22, datado de 7 do corrente mês, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 30 de abril, último, foi 

deliberado aprovar a proposta de alterações ao regulamento de liquidação e cobrança 

de taxas municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

116 – 110/195/000 – PARPÚBLICA – PARTICIPAÇÕES PÚBL ICAS (SGPS) S.A. E 

ÁGUAS DE PORTUGAL – Opção de venda da participação no capital social da 

Resinorte – Valorização e tratamento de resíduos só lidos, S.A. no âmbito do 

processo de privatização da EGF  ======================================== 
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========== Oriundo da empresa PARPÚBLICA – PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS 

(SGPS) S.A. DAS ÁGUAS DE PORTUGAL, presente à reunião o ofício com a referência 

S1011400030, datado de 14 de abril, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando sobre a possibilidade do 

exercício da opção de venda da participação social no capital da sociedade 

RESINORTE- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., nos termos e 

condições constantes da minuta que envia em anexo. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após análise do processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, não 

exercer a opção de venda das participações sociais que atualmente detém como 

acionista na sociedade acima referenciada. ================================== 

02.01.05. GABINETE JURIDICO E DE CONTENCIOSO  

117– 150/168/400 – PROCESSAMENTO DE CONTRAORDENAÇÕE S ============ 

========== Oriunda do Serviço de Contraordenações, presente à reunião a informação 

n.º 07/2014, datada de 7 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela faz parte integrante, na qual comunica que foi lavrado um auto de 

notícia de contraordenação ao Senhor Jorge Paulo Pereira Gomes, residente na Rua do 

Tandeiro, n.º 23 Vilar de Nantes, Município de Chaves, por ser detentor de veículos de 

transporte em táxi, sem possuir a indicação do número do alvará da empresa. -------------- 

----- Mais informa que, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 

251/98, de 11 de agosto, compete à Câmara Municipal a instauração e instrução deste 

tipo de contraordenação, nomeando para o efeito o respetivo instrutor do processo. ------ 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à instauração e 

instrução do auto acima referenciado, nomeando, para o efeito, a Técnica Superior, 

ELISABETE CARVALHO QUINTAIS FRIAS. ================================= 

02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

118 – 210/207/000 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU – “Concurso de 

Matemática Mentes Brilhantes 2014” – Pedido de apoi o financeiro  ============= 

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

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

datada de 12 do corrente mês, informando que a ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

DE VISEU vai organizar a 11.ª edição do concurso referenciado em epígrafe, no qual irá 

participar um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, pelo 

que coloca à consideração a atribuição de um apoio financeiro para a sua realização. -- 

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

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se a esta iniciativa, 

atribuindo uma comparticipação de € 100,00 (cem euros), destinada a patrocinar um dos 

primeiros prémios deste concurso. ========================================= 

119 – 210/207/000 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIME NTA DA BEIRA – “4.ª 

Concentração de Telescópios em Moimenta da Beira” –  Pedido de apoio financeiro   

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 
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ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma comunicação, 

datada de 12 do corrente mês, informando que o AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA, através do seu Clube de Ciências, vai organizar a 4.ª 

Concentração de Telescópios, na qual irão participar várias personalidades na qualidade 

de palestrantes ligados à astronomia nacional, razão pela qual coloca à consideração a 

atribuição de um apoio financeiro para a sua realização. ------------------------------------------- 

----- 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 ao referido 

agrupamento de escolas um apoio financeiro no montante de € 300,00 (trezentos euros), 

para os fins propostos. ================================================= 

120 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Associação Cultural 

e Recreativa de Soutosa ” – Candidatura para apoios diversos – Atribuição d e 

apoio financeiro  ====================================================== 

========== Oriunda da associação referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para apoios diversos, solicitando uma 

comparticipação financeira da Câmara Municipal no montante de € 3.000,00 (três mil 

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

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, que 

emite o parecer anexo a esta candidatura, e vem acompanhado da informação de 
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cabimento, que procede à cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. ---------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida associação um 

apoio financeiro no montante de € 500,00 (quinhentos euros), para os fins propostos. == 

121 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Associação Cultural 

e Recreativa de Soutosa”  – Pedido de atribuição de apoio financeiro para 

realização de obras de restauro no edifício sede  ============================ 

========== Oriunda da associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 28 de abril, último, informando que estão já em andamento trabalhos 

de conservação e restauro da sua sede, cujo orçamento global é de € 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos euros), pelo que solicita uma comparticipação financeira da Câmara 

Municipal no montante de € 4.000,00 (quatro mil euros). ------------------------------------------- 

----- 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 à referida associação 

um apoio financeiro no montante de € 3.000,00 (três mil euros), para os fins propostos. = 

122 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO S.O.S. RIO PAIVA – P edido de apoio financeiro 

para a concretização do livro “Os últimos artesãos do Vale do Paiva”  =========== 

========== Oriunda da associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 12 de dezembro de 2013, informando que está a desenvolver um 
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projeto que considera ser de grande importância para a região do Vale do Paiva e para a 

preservação do seu património cultural, que abrange vários municípios ribeirinhos do 

Vale do Paiva, incluindo o município de Moimenta da Beira. Mais informa que o referido 

projeto tem como objetivo a pesquisa e registo de ofícios artesanais tradicionais que se 

encontram em risco de desaparecer, concretizado através da edição de um livro, pelo 

que solicita a atribuição de um apoio financeiro no montante de € 2.000,00 (dois mil 

euros), valor esse que será retribuído em 55 exemplares do livro. ------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO:  Reconhecendo o interesse cultural e histórico da referida obra, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de € 800,00 

(oitocentos euros), retribuído em 24 exemplares do referido livro. ================== 

123 – 230/262/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Aprovaçã o da Prestação de 

Contas respeitantes ao ano de 2013  ====================================== 

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

22 de abril, último, exarada a folhas 118, ponto 094, deste livro de atas, em que foi 

deliberado submeter o assunto à apreciação e votação da Assembleia Municipal, tendo 

em conta o disposto na alínea l), do nº. 2, do artigo 25º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de 

setembro, presente à reunião o ofício n.º 21, deste órgão deliberativo, datado de 7 do 

corrente mês, acompanhado da minuta da ata – parte respetiva -, informando que foi 

deliberado aprovar a Prestação de Contas respeitante ao ano de 2013, nos precisos 
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termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ---------------------------------------- 

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

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

124 – 130/151/200 – “COPA D’ARVORE, LDA” – Ampliaçã o e alteração de uso do 

Lote n.º 10 do Parque Industrial -  ======================================== 

========== Oriundo da empresa referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

comunicação, com a referência CM-01/2014, datado de 9 do corrente mês, onde, na 

sequência da aquisição do lote n.º 10, do Parque Industrial de Moimenta da Beira, à 

empresa MUNDO ROCHA, LDA., solicita a cedência do lote n.º 33-A do mesmo parque, 

onde está implantado parte do respetivo edifício, que não foi efetivada com aquela 

empresa, nas mesmas condições contratuais, manifestando a sua disponibilidade para 

proceder ao seu pagamento, na data em que for realizada a respetiva escritura. ----------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente informou o órgão executivo que, na reunião 

ordinária realizada em 18 de outubro de 2004, a Câmara Municipal tinha deliberado 

alienar o referido o lote 33-A à empresa MUNDO ROCHA, LDA, pelo preço do custo, isto 

é, € 3,75 (três euros e setenta e cinco cêntimos), por metro quadrado. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a venda do lote n.º 

33-A, do Parque Industrial de Moimenta da Beira, à empresa COPA D’ARVORE, LDA., 

nos exatos termos e condições expressas no ponto 130, da deliberação tomada em 

reunião ordinária, realizada em 18 de outubro de 2004. ========================= 

125 – 130/999/000 – ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO  À INFÂNCIA –  
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Protocolo de Cedência de Espaço Municipal =============================== 

========== Presente à reunião uma minuta do protocolo de cedência de espaço 

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

integrante,  a celebrar com a Associação Moimentense de Apoio à Infância, para os 

espaços identificados na planta anexa do rés do chão do edifício Externato Infante D. 

Henrique, sito nesta Vila, para efeitos de análise e eventual aprovação. ----------------------- 

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

protocolo de cedência, autorizando o Senhor Presidente da Câmara a proceder à sua 

assinatura. ========================================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

126 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 16, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 444.417,52 

(quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezassete euros e cinquenta e 

dois cêntimos), assim discriminado: ---------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. € 353.806,98 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €   90.610,54 

                       TOTAL: …………………………...€ 444.417,52 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 
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“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos”  

127 - 310/302/446 - REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇ OS DO MUNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA - Obras de Adaptação do Espaço Fí sico para o Balcão Único 

- Pedido de prorrogação do prazo de execução  ============================= 

===== Oriunda da empresa adjudicatária CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO 

MOREIRA, LDA, presente à reunião uma comunicação, datada de 11 de abril, último, 

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

onde pelas razões ali expostas solicita uma prorrogação graciosa do prazo de execução 

da empreitada em epígrafe, até ao próximo dia 15 de junho. ------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 

URBANISMO E AMBIENTE, prestou a informação, com a referência 33-

LS/DPOUA/2014, datada de 12 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------ 

----- “Com um prazo de execução de 120 dias, em 26 de dezembro de 2013, a empreitada de 

“REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA, FASE 1 – SAMA – 

OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA O BALCÃO ÚNICO” foi consignada às - Construções 

Ezequiel Pinho Moreira, Lda.. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste momento, pelos motivos que expõe, a adjudicatária da obra solicita a “prorrogação de prazo 

graciosa”, até ao dia 15 de junho de 2014. ------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta a necessidade que houve de construção de reforços estruturais não previstos na 

base de pilares e de paredes, e ainda, tendo em conta o facto de determinados trabalhos passarem a 

ter que ser feitos para além do horário de expediente, entende-se justificável o atraso que se verifica na 

execução dos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, entende-se que poderá ser aprovada a prorrogação graciosa do prazo de execução 
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da obra em causa, até à data solicitada.” --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando a informação atrás transcrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder uma prorrogação graciosa do prazo de execução da obra em 

epígrafe, devendo a obra estar concluída no dia 15 de junho do corrente ano. ======== 

128 - 310/302/522 - CONSTRUÇÃO DE MUROS EM AMPLIAÇÃ O DO CEMITÉRIO DE 

CARIA - Auto de receção provisória  ====================================== 

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

AMBIENTE, presente à reunião a informação, com a referência 30-LS/DPOUA/2014, 

datada de 7 do corrente mês, que acompanha o auto de receção provisória, que nesta 

ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o 

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

----- “Serve a presente informação para apresentar o Auto de Receção Provisória da empreitada de 

“CONSTRUÇÃO DE MUROS EM AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CARIA”. ------------------------------------ 

----- Executados os trabalhos objeto do contracto em vigor, foi feita vistoria para efeito de Receção 

Provisória, nos termos e para efeitos do art.º 394.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.------ 

----- Como toda a obra não apresenta deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez 

pelos quais deva responsabilizar-se o empreiteiro, considera-se que todos os trabalhos da empreitada 

se encontram em condições de serem recebidos provisoriamente.” ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar a obra recebida provisoriamente. ======================= 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

129 – 310/399/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL- AUTORIZAÇ ÃO GENÉRICA PARA 

CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE EXECUÇÃO E DELEGAÇÃO DE CO MPETÊNCIAS 
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ENTRE O MUNICÍPIO E AS JUNTAS DE FREGUESIA, NOS TER MOS E PARA 

EFEITOS PREVISTOS NA LEI Nº. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO - Comunicação da 

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

========== Presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 23, datado de 7 do 

corrente mês, informando que, em sua sessão ordinária realizada em 30 de abril, último, 

informando que deliberou autorizar a celebração de acordos de execução e delegação 

de competências entre o Município e as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea K), 

do n.º 1 do art.º25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e para efeitos das 

competências previstas no art.º 132.º, do mesmo diploma. ---------------------------------------- 

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

130 - 310/399/000 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ACO RDOS DE EXECUÇÃO 

COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Limpeza de vias e Espa ços Públicos – Acordo 

com a Junta de Freguesia de Alvite – Aprovação  =========================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Alvite presente à reunião uma 

candidatura, com vista à execução das obras de: “LIMPEZA E BENEFICIAÇÃO DE 

CAMINHOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS, NA FREGUESIA DE ALVITE”, apresentando 

uma estimativa orçamental no montante de € 60.000,00 (sessenta mil euros). --------------

----- A propósito, conforme decorre do ponto anterior, o Senhor Presidente recordou que 

a Assembleia Municipal, na sessão ordinária do mês de abril, último, tinha deliberado 

autorizar a Câmara Municipal a celebrar acordos de execução e delegação de 

competências entre o Município e as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea K), do 
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n.º 1 do art.º25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para efeitos das competências 

previstas no art.º 132.º, do mesmo diploma. Entretanto, face a interpretações diversas 

que têm vindo a ser produzidas sobre o tema em questão, o Senhor Presidente 

informou que é sua intenção levar à próxima sessão do órgão deliberativo uma proposta 

no âmbito da descentralização de competências municipais nas juntas de freguesia, a 

qual deve ocorrer por via legislativa ou via contratual, ou seja, pela via da delegação 

tradicional, através dos contratos interadministrativos, nos termos e condições previstas 

nos artigos 120º. a 123º., 135º. e 136º., do Anexo I, da aludida Lei n.º 75/2013,  ou pela 

via da delegação legal concretizada pelos acordos de execução, para as competências 

previstas no artigo 132º., da mesma lei. Nesse sentido, mais informou ser seu 

entendimento que devem ser mantidos os mesmos pressupostos e critérios de 

atribuição dos apoios financeiros e materiais, que estavam a ser aplicados aos 

designados “protocolos de colaboração”, no âmbito da vigência do regime previsto na 

Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, por respeitarem e garantirem plenamente os 

princípios da igualdade e da não discriminação das freguesias. Assim sendo, o Senhor 

Presidente solicitou que, pelo facto da Junta de Freguesia de Alvite não ter, atualmente, 

em execução nenhum tipo de protocolo de colaboração, contrariamente ao que 

acontece com as outras juntas de freguesia, o órgão executivo pudesse analisar e 

decidir este assunto, o qual haveria de ser posteriormente convertido em termos formais 

à nova legislação agora em vigor, com possibilidade de autorização dos pagamentos 

que houver lugar a fazer no imediato. ------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO :  Após as explicações dadas pelo Senhor Presidente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de celebração de acordo de execução 

com a Junta de Freguesia de Alvite, para as obras supra referenciadas, que apresenta 

uma despesa total no montante de € 60.000,00 (sessenta mil euros), a que deve 

corresponder um valor de comparticipação de € 36.000,00 (trinta e seis mil euros), 

correspondente a 60 % do valor elegível. ---------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar no imediato os 

pagamentos que devam ser realizados no âmbito do referido acordo de execução, o qual 

deverá ser convertido em termos formais à legislação atualmente em vigor, logo que, 

para o efeito, estejam criadas as respetivas condições. =========================   

 “OBRAS PARTICULARES” 

131 - 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 folhas 85, ponto 071, deste livro de 

atas, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES 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. ------------------------------------------------------------------- 
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PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:  ===================================== 

----- FAUSTINO LOURENÇO PINTO, para ocupação da via pública, em 10m2, na 

localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 26.14; ---- 

----- ANÍBAL DA MOTA, para construção de um muro de vedação com 10m, que 

pretende levar a efeito no Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 27.14. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JORGE MANUEL DA SILVA RODRIGUES, para ocupação da via pública com grua, 

em 25m2, na Rua das Lages, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 31.14; ---- 

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

----- IFEC – FUNDAÇÃO RODRIGUES DA SILVEIRA, para alteração de um edifício para 

empreendimento turístico, sito no lugar denominado Quinta do Ribeiro, Freguesia de 

Rua, a que se refere o Proc.º n.º 49.14. ----------------------------------------------------------------- 

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

----- ALBINO LOPES FERREIRA, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita 

no lugar denominado Mosto Frio, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 81.13;  

----- MANUEL TEIXEIRA SILVA, para alteração do rés do chão de uma habitação para 

estabelecimentos de comércio e serviços, sita no lugar denominado Bafordo, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 9.14; ------------------------------------------- 

----- JOÃO LOPES FERREIRA, para alteração de uma fração para habitação, sita no 

Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 17.14. ---- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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132 – 360/338/100.12 – OBRAS PARTICULARES – Projeto s de especialidades –  

Construção de uma habitação unifamiliar  ================================ 

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

reunião realizada em 07 de abril, último, exarada a folhas 104, ponto 84, deste livro de 

atas, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de reaprovação do projeto de 

arquitetura para construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor ORLANDO 

VERÍSSIMO GOMES MONTEIRO pretende levar a efeito no lugar denominado 

Lameirões, na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, reaprovar o projeto de 

arquitetura, presente à reunião o referido processo acompanhado dos respetivos 

projetos de especialidades, 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 91-

SV/DPOUA/14, de 07 do corrente mês, 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. =============== 

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

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

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

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

11H30. ============================================================= 
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