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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E CINCO  DE MAIO DO ANO 

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

   ATA N.º 12/12 

========== Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta 

Câmara Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

novembro de 2009, elaborei a 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, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, o primeiro na qualidade de Presidente 

da Câmara e os outros na de Vereadores para realizarem a presente reunião ordinária, a 

qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 04 de 

novembro de 2009, exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de 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. ===================================== 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  



 F lF lF lF l.2 
____________ 

 

____________ 

2012.05.25 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 54 54 54 5     

                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 

                                                                   
 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças”  

001 - 110/110/000 – PRAÇA DE TÁXI LIVRE AOS DIAS DE  FEIRA E FESTAS ====== 

========== Presente à reunião um abaixo-assinado dos taxistas com praça neste 

município, a solicitar que lhes seja concedida autorização para usufruírem de praça livre 

aos dias de feira e aos dias de festas no concelho, bem como de um local de 

estacionamento aos dias de feira, junto à escola primária. ----------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo emitiu o Parecer nº, 10.12, 

datado de 22 de março, último, que nesta ata se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, é de parecer que de 

acordo com o atual Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos 

Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em Táxis, não é possível dar 

provimento à referida solicitação. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a petição por falta de 

enquadramento regulamentar. ============================================ 

“Gabinete Jurídico, Contencioso e Execuções Fiscais ” 

002 – 150/168/000 – CONTENCIOSO – PROVIDÊNCIA CAUTELAR ============== 

========== Presente à reunião a providência cautelar apresentada pela Câmara 

Municipal, contra o MINISTÉRIO DE ESTADO E DAS FINANÇAS, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a propósito das 

despesas relacionadas com a avaliação geral de prédios urbanos, pela afetação de uma 
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verba de 5% do IMI resultante da execução das receitas tributárias do imposto municipal 

sobre imóveis relativo aos anos de 2011 e de 2012, a arrecadar em 2012 e 2013. --------- 

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

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

003 – 210/207/000 – UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES C OM CANCRO – Pedido 

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

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

ofício, sem número, datado de 13 do corrente mês, a solicitar a atribuição de um 

donativo até € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para fazer face aos encargos que 

tem com o “Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico”, um espaço de âmbito nacional e 

gratuito, com as seguintes valências: “apoio médico, apoio multidisciplinar a crianças 

com cancro, apoio psicológico, biblioteca, centro de documentação e informação, grupos 

de entreajuda, serviço de voluntariado e terapia de grupo”. Acrescenta, ainda, que o 

referido núcleo tem um atendimento imediato, simples, anónimo e sem burocracias, e 

que foi criada uma linha de apoio contra o cancro, através da qual é prestado apoio a 

centenas de doentes, inclusive acamados, de norte a sul do país. ------------------------------ 

----- 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 22 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 7.509,34 (sete mil quinhentos e nove euros e trinta e 



 F lF lF lF l.4 
____________ 

 

____________ 

2012.05.25 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 54 54 54 5     

                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 

                                                                   
 
quatro cêntimos)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um apoio no valor de € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ================ 

004 – 230/270/000 – ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO M UNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Festa de Natal 2011 – Pagamento  das despesas  ======== 

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

ofício n.º 01/2012, datado de 23 de janeiro, último, a informar que organizou, em 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 € 3.469,14 

(três mil quatrocentos e sessenta e nove euros e catorze 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 15 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 352.913,57 (trezentos e cinquenta e dois mil novecentos 

e treze euros e cinquenta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades 

Municipais, no Objetivo 4.3., Código 01 e n.º 66/2012, 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 € 3.469,14 

(três mil quatrocentos e sessenta e nove euros e catorze cêntimos). =============== 
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 “Património” 

005 – 130/151/200 – JUNTA DE FREGUESIA DE PARADINHA  – Protocolo de 

Empréstimo de Escolas Devolutas – Escola E. B. 1 de  Paradinha  ============== 

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

de 29 de abril de 2010, exarada a folhas 115, ponto 108, do livro de atas 140, em que foi 

deliberado manter os critérios de cedência das escolas, anteriormente aprovados em 

reunião ordinária, realizada em 28 de março de 2007, exarada a folhas 258, ponto 232, 

do livro de atas 128, aprovando também os termos da respetiva minuta genérica do 

protocolo, presente à reunião um protocolo estabelecido entre esta Câmara Municipal e 

a Junta de Freguesia de Paradinha para a cedência da Escola E.B. 1 de Paradinha. ------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência da referida 

Escola, aprovando a respetiva minuta do Protocolo, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, e autorizando o Senhor 

Presidente a proceder à sua assinatura. ==================================== 

006 – 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO, PARA A CONCES SÃO, EM REGIME DE 

LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO RESTAURANT E 

SNACK/BAR SITO NA BARRAGEM DO VILAR – Propostas de Caderno de 

Encargos e de Programa de Concurso  ===================================   

========== Presentes à reunião o Caderno de Encargos e o Programa de Concurso, 

referentes à concessão acima descrita, que nesta ata se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, para efeitos de análise e eventual 
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aprovação, com vista a acionar o procedimento público referenciado em epígrafe. --------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa do 

Concurso e respetivo Caderno de Encargos, acima referidos, autorizando a abertura de 

adequado procedimento público, nos termos legais, para a concessão do Restaurante 

Snack/Bar, sito na Barragem do Vilar, em regime de locação de estabelecimento, pelo 

período de cinco anos, eventualmente prorrogável, tendo como base de licitação o valor 

de € 18.000,00 (dezoito mil euros). ----------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, designar a seguinte Comissão para 

o procedimento concursal: ---------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, Vereadora em regime de 

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. ===== 

007 – 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 – Propostas de Caderno de  Encargos e de 

Programa de Concurso  ================================================  

========== Presentes à reunião o Caderno de Encargos e o Programa de Concurso, 
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referentes à concessão acima descrita, que nesta ata se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, para efeitos de análise e eventual 

aprovação, com vista a acionar o procedimento público referenciado em epígrafe. --------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa do 

Concurso e respetivo Caderno de Encargos, acima referidos, autorizando a abertura de 

adequado procedimento público, nos termos legais, para a concessão, do Parque de 

Campismo sito na Barragem do Vilar, em regime de locação de estabelecimento, pelo 

período de cinco anos, eventualmente prorrogável, tendo como base de licitação o valor 

de € 18.000,00 (dezoito mil euros). ----------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, designar a seguinte Comissão para 

o procedimento concursal: ---------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, Vereadora em regime de 

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. ===== 

008 – 370/356/000 - HABITAÇÃO SOCIAL – Bairro Socia l de Soutosa – Rendas em 

atraso  ============================================================== 

========== Oriundo do Senhor FERNANDO JOÃO NOBRE DUARTE, residente em 
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Soutosa, presente à reunião um requerimento, datado de 2 de abril, último, registado 

sob o n.º 2088, na mesma data, a solicitar que lhe seja permitido o pagamento das 

rendas em atraso em prestações. ------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo emitiu o Parecer nº 18.12, 

que nesta ata se considerada integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor 

total das rendas em atraso, numa prestação mensal de € 20,00 (vinte euros). --------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o respetivo arrendatário 

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

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

“Tesouraria” 

009 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 24, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 794.327,95 

(setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e sete euros e noventa e cinco 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   722.712,84 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €     71.615,11 

                           TOTAL……………...... €   794.327,95 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  
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03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

010 - 310/300/238 - VÁRIAS ETAR´S NO CONCELHO DE MO IMENTA DA BEIRA –  

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

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

presente à reunião a informação n.º JP070/DOM/2012, datada de 21 do corrente mês, 

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 2005-08-30, apresenta-se o respetivo Auto de Receção Definitivo da Empreitada, 

para efeitos do Art.º 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 das garantias bancárias prestadas. ============================= 

011 - 310/300/238 - VÁRIAS ETAR´S NO CONCELHO DE MO IMENTA DA BEIRA -  

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

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

presente à reunião a informação n.º JP071/DOM/2012, datada de 21 do corrente mês, 

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

provisoriamente em 2006-12-27, apresenta-se o respetivo Auto de Receção Definitivo da Empreitada, 

para efeitos do Art.º 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 das garantias bancárias prestadas. ============================= 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

012 - 310/302/174 - BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSE RVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS EM ALVITE - RUA DO OUT EIRO E SUAS 

INTERSEPÇÕES - Auto de receção provisória  ============================= 

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

presente à reunião a informação n.º JP069/DOM/2012, datada de 21 do corrente mês, 

que acompanha o auto de receção provisória da empreitada em epígrafe, que nesta ata 

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

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Em cumprimento dos Artigos n.º (s) 394 e 395, do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 20 de janeiro, 

junto se anexa o respetivo Auto de Receção Provisória para os devidos efeitos legais”. ---------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a referida obra 

recebida provisoriamente, nos termos da informação técnica. ==================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

013 - 310/302/355 - REPARAÇÕES EM 6 MORADIAS DO TIP O T3 - HABITAÇÃO 

SOCIAL - LEOMIL - Conta Final  ========================================= 
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========== Oriunda do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP068/DOM/2012, datada de 21 do corrente mês, 

que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ----------- 

----- “Tendo sido chamado o Empreiteiro a estes Serviços, para assinar o Mapa de Conta Final da 

Empreitada referida em epígrafe, este assim o fez sem nada acrescentar pelo que pode considerar-se 

aprovada pelas partes envolvidas, dando-se cumprimento ao Artigo 221 do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 

de março”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

014 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

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

Freguesia de Aldeia de Nacomba – Aprovação  ============================= 

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

16 de setembro de 2011, exarada a folhas 128, ponto 120, do livro de atas 143, em que 

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

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

169/99, de 18 de setembro, documento que foi igualmente aprovado pela Assembleia 

Municipal, em sessão realizada em 14 de outubro de 2011, presente à reunião a 

candidatura da Junta de Freguesia de Aldeia de Nacomba, com vista à execução das 
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obras de: “VALORIZAÇÃO DO SATUÁRIO DE SANTA BÁRBARA, EM ALDEIA DE 

NACOMBA”, apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 35.345,70 

(trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco euros, e setenta cêntimos), a que 

corresponde um valor máximo de comparticipação de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e 

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

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

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Projetos: “Em termos técnicos, as intervenções julgam-

se urbanisticamente adequadas para os locais em causa e, por isso, entendem-se em condições de ser 

aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às estimativas orçamentais que acompanham os estudos apresentados, julgam-se 

adequadas aos trabalhos, materiais e equipamentos previstos”. -------------------------------------------- 

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

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

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

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

123.828,03 €, e estando previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo.4.2., código 02, e com 

o nº. 65/2012, onde existe uma dotação de 77.187,89 €”. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO :  Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

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

total no montante de € 35.345,70 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco euros, 

e setenta cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação de € 24.500,00 

(vinte e quatro mil e quinhentos euros), correspondente a 70 % do valor elegível. ===== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  
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“Loteamentos e Obras Particulares” 

015 - 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”, “TELAS FINAIS”, “PROJETOS DE 

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

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de 

novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ ALBERTO PINTO DE BASTOS, para ocupação da via pública em 10m2, na 

Rua da Castanheira, Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proc.º n.º 

47.12; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- HORÁCIO CASADINHO MILITAR, para construção de um muro de vedação, com 

6m, no lugar denominado Trás do Castelo, Freguesia de Castelo, a que se refere o 

Proc.º n.º 50.12; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- RUI MANUEL MACIEIRA MARTINHO, para ocupação da via pública em 6m2, na 

Rua da Eira, na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 
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53.12; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- HERMÍNIA TEIXEIRA DA FONSECA, para construção de um muro de vedação, 

com 16m, na Rua da Escola, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 54.12. ----- 

TELAS FINAIS:  ======================================================= 

----- RUI MIGUEL TEIXEIRA MONTEIRO DA COSTA, telas finais para construção de 

uma habitação unifamiliar, que está a levar a efeito no Lugar da Costa, Freguesia de 

Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 330.02; -------------------------------------------------------------- 

----- PAULO SÉRGIO FERNANDES DA SILVA, telas finais para reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, que está a levar a efeito na Rua do Santo, Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 90.09; --------------------------------------------------------------------------- 

----- MOISÉS LOPES PAULO, telas finais para ampliação de uma habitação unifamiliar, 

sita no Lugar do Hospital, Lote n.º 1, do loteamento a que se refere o alvará n.º 1/85, na 

localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 10.11. ------------ 

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

----- ANTÓNIO JOSÉ NUNES GOMES, para alteração de um edifício de apoio à 

cunicultura, sito no lugar denominado Outeiro, Freguesia de Vilar, a que se refere o 

Proc.º n.º 111.09; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARCO JORGE PRAZERES MATOS, para reconstrução de um edifício destinado a 

arrumos, sito na Rua da Pereira, Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 

37.11; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ALBERTO DE SOUSA NOGUEIRA, para alteração ao projeto inicial de construção 
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de uma habitação unifamiliar, sita na localidade de Prados de Cima, Freguesia de Rua, a 

que se refere o Proc.º n.º 125.11; ------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO MARIA DA SILVA ANDRADE MENDES CALISTO, para reabilitação e 

ampliação de uma habitação unifamiliar, sita na Rua do Camborso, Freguesia de Caria, 

a que se refere o Proc.º n.º 130.11. ----------------------------------------------------------------------- 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

respeito diretamente ao Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na alínea a), 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, assumindo a Presidência da reunião o 

Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ===== 

----- PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES DA BEIRA, LDA, para 

reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado S. Mamede, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 136.11. ---------------------------------- 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Presidente da Câmara, regressou à 

reunião, retomando a Presidência da mesma. ================================ 

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

016 - 360/338/190.94 – OBRAS PARTICULARES – Projeto  de arquitetura / projetos 

de especialidades - Reaprovação  ========================================  
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========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO DE VILA DA RUA, 

presente à reunião o pedido de reaprovação do projeto de arquitetura e respetivos 

projetos de especialidades, referentes à construção de um edifício destinado a sede, sito 

na Freguesia de Vila da Rua. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 146-SV/DOP/12, de 23 do corrente 

mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Por se tratar de um projeto elaborado no município, por um dos seus 

colaboradores, a Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar o projeto e emitir a 

respetiva licença de construção. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, isentar a requerente do pagamento 

de taxas, uma vez que a mesma se enquadra no disposto no artigo 127.º, do 

Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização. ==========================   

017 – 360/338/369.06 – OBRAS PARTICULARES – Projeto s de especialidades –  

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

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

reunião realizada em 20 de janeiro, último, exarada a folhas 83, ponto 081, do livro de 

atas 143, em que foi deliberado aprovar o projeto de arquitetura de legalização de uma 

vacaria, sita no Lugar do Braz, Freguesia de Alvite, pertencente ao Senhor FERNANDO 

RIBEIRO BERNARDO, condicionado á apresentação, juntamente com os projetos de 

especialidades, do parecer da DRAPN – Direção Regional da Agricultura e Pescas do 



 F lF lF lF l.17 
____________ 

 

____________ 

2012.05.25 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 54 54 54 5     

                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 

                                                                   
 
Norte, novamente presente à reunião o referido processo acompanhado dos projetos de 

especialidades, em que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão.  

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 127-SV/DOP/2012, datada de 08 

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

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

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

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

especialidades e emitir a respetiva licença de construção. ======================= 

018 - 360/344/582.93 – OBRAS PARTICULARES – Constit uição de propriedade 

horizontal  =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO RIBEIRO TEIXEIRA, presente à reunião um 

pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal de um edifício 

sito na Rua Dr. Sá Carneiro, nesta Vila de Moimenta da Beira. ----------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 128-SV/DOP/12, de 08 do corrente 

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

DELIBERAÇÃO:  Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respetiva certidão, em 

conformidade. ======================================================== 
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AUSÊNCIA DA REUNIÃO : ============================================== 

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

respeito diretamente ao Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na alínea a), 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, assumindo a Presidência da reunião o 

Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ===== 

019 – 360/347/2.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  destaque de parcela  === 

========== Oriundo da Firma PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES 

DA BEIRA, LDA, presente à reunião um pedido de destaque de uma parcela de terreno 

sita no lugar denominado São Mamede, Freguesia de Moimenta da Beira. ------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 132-SV/DOP/12, de 14 do corrente 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 

30 de março, pelo que poderá ser emitida a respetiva certidão em conformidade. ===== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Presidente da Câmara, regressou à 

reunião, retomando a Presidência da mesma. ================================ 
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020 – 360/347/3.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  destaque de parcela -  

Ratificação ========================================================== 

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

em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, datado de 15 do 

corrente mês, que deferiu o pedido de destaque de uma parcela de terreno sita no lugar 

denominado Corredoura ou Portela, na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de 

Arcozelos, pertencente à Senhora MARIA CÉLIA LOPES MORGADO. ------------------------ 

----- O processo foi, previamente, submetido à apreciação técnica da DIVISÃO DE 

OBRAS PARTICULARES, tendo sido prestada a informação n.º 133-SV/DOP/2012, 

datada de 14 do corrente mês, 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. -------------------------------------------- 
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----- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

12H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


