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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA CINCO DO MÊS DE AGOSTO 

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

ACTA N.º 17/11 

========== Aos cinco dias do mês de Agosto do ano de dois mil e onze, nesta Vila de 

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

Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico Superior (que, 

nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de Novembro de 2009, 

elaborei a acta da presente reunião),compareceram os Senhores JOSÉ EDUARDO 

LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA,  

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM 

ANTÓNIO DA COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, o primeiro na qualidade 

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

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

realizada no dia 04 de Novembro de 2009, exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de 

actas 139, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a todos os seus 

membros, dentro do prazo previsto no n.º 3, do art.º. 84º., da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. =========================================================== 

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

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta da Vereadora, em Regime de Tempo Inteiro, ALEXANDRA MARIA 

FONSECA MARQUES, ausente por se encontrar de férias. ====================== 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Taxas e Licenças ” 

050 – 110/105/000 – 210/207/000 – LIMITES DE FREGUESIA ENTRE LEOMIL E 

MOIMENTA DA BEIRA – Ponto da Situação ================================ 

========== Em face dos últimos desenvolvimentos tornados públicos, incluindo 

algumas tomadas de posição por parte de alguns cidadãos, o Presidente da Câmara, 

com vista a manter este Órgão em condições de tomar as posições que entender mais 

adequadas, assentes no conhecimento de todos os factos, sobre o assunto, prestou as 

seguintes informações: -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Em 27/09/2010, a Junta de Freguesia de Leomil dá conhecimento à Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira do pedido feito ao Instituto Geográfico Português para 

que seja “reposta a verdade” relativamente aos limites entre as freguesias de Leomil, 

Moimenta, Arcozelos e Paradinha, o que a não acontecer antes do próximo censo à 

população, aquela freguesia pode tomar as medidas necessárias para obrigar a que tal 

aconteça, nomeadamente inviabilizando os censos 2011 nas freguesias envolvidas. 

Solicita a Câmara Municipal que sejam tomas rapidamente medidas que promovam o 
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entendimento entre as freguesias, o que a não acontecer pode comprometer 

irremediavelmente o projecto da futura “Cidade de Moimenta”. ----------------------------------- 

----- 2. Em 15/10/2010, a CM deliberou dar conhecimento às Juntas de Freguesia 

referenciadas para, querendo, se pronunciarem, devendo as respectivas posições serem 

remetidas à Assembleia Municipal. Por ofício de 25/10/2010 foi comunicada a todas as 

Juntas de Freguesia referidas a deliberação. Nenhuma delas se pronunciou até hoje, 

não tendo, por isso mesmo, sido remetidas as suas posições à Assembleia Municipal. --- 

----- 3. Em 12/11//2010, a Câmara Municipal toma conhecimento, por oficio recebido da 

Junta de Freguesia de Leomil, da resposta emitida pelo IGP, pedindo também à Câmara 

Municipal que do mesmo dê conhecimento à Assembleia Municipal e que tente um 

entendimento entre as freguesias. A Câmara Municipal delibera manter a deliberação 

anterior, aguardando que as Juntas de Freguesia se pronunciem. ------------------------------ 

----- 4. Em 18/02/2011, a Câmara Municipal toma conhecimento do ofício enviado em 

25/01/2011 pela Junta de Freguesia de Leomil ao Presidente do Conselho de 

Administração dos CTT pedindo a rectificação dos códigos postais, ameaçando 

inviabilizar os censos 2011 nas freguesias envolvidas, boicote eleitoral e impugnação de 

futuros actos eleitorais, informando que do mesmo ofício deu também conhecimento à 

Junta de Freguesia de Moimenta da Beira. A Câmara Municipal tomou conhecimento, 

tendo o Presidente da Câmara dado explicações sobre as diligências tomadas. ------------ 

----- Tendo sido feitas tentativas para chegar a acordo, e sendo o Presidente da Câmara 

favorável a um acordo e contra a vinda do IGP, apenas admitia vir a encarar essa 
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hipótese se ambas as freguesias o solicitassem, por não querer opor-se a uma vontade 

partilhada pelas duas Juntas de Freguesia. Foi o que ambas fizeram, por cartas de 07 e 

11 de Março de 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5. Em 18/03/2011, a Câmara Municipal apreciou os pedidos e deliberou diligenciar a 

vinda dos técnicos do IGP manifestando disponibilidade para vir a apoiar as referidas 

autarquias nos encargos financeiros. -------------------------------------------------------------------- 

----- 6. Em 06/04/2011, a Câmara Municipal pede ao IGP que disponibilize os seus 

serviços técnicos para aquele efeito. --------------------------------------------------------------------- 

----- 7. Em 26/04/2011, a Câmara Municipal recebe a resposta do IGP impondo as 

condições para a sua participação e nomeadamente o pagamento de € 2.196.84. --------- 

----- Em reunião realizada em 13/05/2011, a Câmara Municipal deliberou manifestar 

disponibilidade para assumir os encargos logo que se verifique que é pertinente, à luz do 

actual momento político. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 8. Em 30/06/2011, a Junta de Freguesia de Moimenta da Beira dá conhecimento à 

Câmara Municipal da manifestação de descontentamento e pedido de explicações aos 

CTT sobra a alteração dos Códigos Postais do Bairro dos Sinos. -------------------------------- 

----- 9. Em 12/07/2011, a Câmara Municipal pede ao Presidente do Conselho de 

Administração dos CTT informação sobre a alteração dos códigos postais na zona do 

Bairro dos Sinos, que até hoje não recebeu. ----------------------------------------------------------- 

----- Em face desta informação e considerando ainda: ---------------------------------------------- 

----- a) Que a competência para decidir nesta matéria é exclusivamente da Assembleia 
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da Republica, não havendo conhecimento que aquele órgão tenha tomado qualquer 

decisão relativa a limites de freguesias, sem estas terem chegado a acordo; ---------------- 

----- b) O actual momento de avaliação das condições em que poderá decorrer a 

reorganização administrativa, e das implicações que poderão daí advir para este 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) O convencimento da Câmara Municipal que a vinda dos técnicos do IGP, sem 

que possa ser alcançado um acordo entre as Freguesias, nada de significativo poderia 

alterar, limitando-se a manter os limites provisórios actualmente em vigor, por ventura 

com ligeiras correcções de pormenor, que em nada responderiam aos anseios das 

populações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- 1. Reiterar que a melhor solução para este diferendo reside num acordo a celebrar 

entre as freguesias envolvidas, manifestando toda a disponibilidade para continuar a 

mediar esse esforço, apesar de, do ponto de vista da Câmara Municipal, este não ser o 

melhor momento para proceder a qualquer tentativa de alteração de limites, ainda que 

por acordo, dadas as alterações que por força da reorganização administrativa podem 

vir a ser introduzidas no actual mapa autárquico do país. Ainda assim, propor às duas 

Junta de Freguesia um encontro, na Câmara Municipal de Moimenta da Beira, com 

técnicos do IGP a convidar, com vista a obter mais informação sobre este processo; ------ 

----- 2. Afirmar claramente o entendimento que é aos órgãos democraticamente eleitos a 

quem compete representar as respectivas populações, não sendo admissíveis eventuais 
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tentativas de usurpar as respectivas funções de representação, nem compreensível que 

os mesmos órgãos possam não assumir na plenitude essas mesmas funções; ------------- 

----- 3. Convocar ambas as Juntas de Freguesia para ser feita mais uma tentativa de 

obter um acordo, elaborando, em qualquer caso, um comunicado conjunto que 

demonstre o empenhamento de todos na obtenção de uma solução, e que exija, da 

população, a maior serenidade até à resolução legal deste assunto; --------------------------- 

----- 4. Apelar ao bom senso de toda a população, lembrando que o momento difícil que 

vivemos nos convoca a todos para a união, no combate às grandes dificuldades que se 

fazem sentir, não sendo este esforço compaginável com divisões que apenas dificultam 

o alcance dos objectivos comuns. Reafirmar que toda a nossa energia deve ser utilizada 

a responder aos problemas, alguns mesmo dramáticos, com que todos os dias nos 

confrontamos e que não permitiremos que alguns nos desviem deste esforço a que 

estamos obrigados; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5. Repudiar vivamente e combater, por todos os meios legais, qualquer atitude, seja 

de quem for, que possa colocar em causa a ordem e segurança pública; --------------------- 

----- 6. Renovar o pedido de esclarecimento feito por esta Câmara Municipal aos CTT, 

manifestando estranheza pela falta de resposta ao ofício enviado em 12/07/2011 e 

sugerindo que não seja efectuada qualquer nova alteração, com implicações na vida das 

populações do concelho de Moimenta da Beira, sem audição prévia desta Câmara 

Municipal, quando devida, como nos parece dever ser este o caso. ---------------------------- 

----- A propósito deste assunto, o Vereador da Coligação PSD/PP, JOAQUIM ANTÓNIO 
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DA COSTA COELHO, ditou para a acta a seguinte declaração: ---------------------------------- 

----- “Entendo que antes de a Câmara Municipal tomar qualquer decisão sobre este assunto, o mesmo 

devia ter sido colocado à consideração da Assembleia Municipal por forma a que a mesma Câmara 

pudesse proceder em conformidade com a respectiva decisão.” ========================== 

051 – 120/129/000 – CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES NO ÂMBITO DAS 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO LECTIVO DE 

2011/2012 – Ratificação ================================================ 

========== Presente à reunião o despacho do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, dando conta da necessidade da 

contratação de 19 professores, no âmbito das actividades de enriquecimento curricular 

para o ano lectivo de 2011/2012. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 14 de Setembro, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara. ================================= 

052 - 150/167/100 – PEDIDO DE LICENCIAMENTO PRÉVIO PARA LANÇAMENTO DE 

FOGUETES E OUTRAS FORMAS DE FOGO ================================ 

========== Oriundo de MÁRIO ALBERTO DAVIDE, em representação da Comissão 

de Festas em Honra de São Bartolomeu, a realizar na Freguesia de Vilar, presente à 

reunião, nos termos e para efeitos do artigo 29º., do Decreto-Lei nº. 124/2006, de 28 de 

Junho, o respectivo pedido de autorização prévia para posterior licenciamento de 
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lançamento de foguetes e outras formas de fogo, no dia 23 do corrente mês. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para os efeitos do 

artigo 29.º, do Decreto-Lei nº. 124/2006, de 28 de Junho, autorizar a utilização de fogo 

de artifício solicitada. =================================================== 

053 - 150/167/100 – LICENCIAMENTO PARA LANÇAMENTO DE FOGUETES e 

OUTRAS FORMAS DE FOGO – Despacho de Deferimento - Ratificação ========== 

======== Presente à reunião o Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 22 de Julho, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, que deferiu o pedido de licenciamento para 

lançamento de foguetes e outras formas de fogo, apresentado pelo Senhor ADOLFO 

PEREIRA CARDOSO, em representação da Comissão de Festas, em honra de Nossa 

Senhora da Guia, a realizar no dia 14 do corrente mês, na localidade e Freguesia de 

Caria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos e para os efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 14 de 

Setembro, ratificar o Despacho que deferiu o referido pedido de licenciamento. ======= 

054 - 150/167/100 – LICENCIAMENTO PARA LANÇAMENTO DE FOGUETES e 

OUTRAS FORMAS DE FOGO – Despacho de Deferimento - Ratificação ========== 

======== Presente à reunião o Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 22 de Julho, último, que nesta acta se considera se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, que deferiu o pedido de 
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licenciamento para lançamento de foguetes e outras formas de fogo, apresentado pelo 

Senhor ERNESTO RIBEIRO TADEU, em representação da Comissão de Festas, em 

honra de Nossa Senhora da Assunção, a realizar no dia 14 do corrente mês, na 

localidade e Freguesia de Paradinha. -------------------------------------------------------------------- 

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

termos e para os efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 14 de 

Setembro, ratificar o Despacho que deferiu o referido pedido de licenciamento. ======= 

055 - 150/167/100 – LICENCIAMENTO PARA LANÇAMENTO DE FOGUETES e 

OUTRAS FORMAS DE FOGO – Despacho de Deferimento - Ratificação ========== 

======== Presente à reunião o Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 22 de Julho, último, que nesta acta se considera se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, que deferiu o pedido de 

licenciamento para lançamento de foguetes e outras formas de fogo, apresentado pelo 

Senhor MANUEL GOMES PINTO, em representação da Comissão de Festas, em honra 

de São Domingos, que se realizou no dia 03 do corrente mês, na Localidade de Prados 

de Cima, Freguesia de Rua. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos e para os efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 14 de 

Setembro, ratificar o Despacho que deferiu o referido pedido de licenciamento. ======= 

056 - 150/167/100 – LICENCIAMENTO PARA LANÇAMENTO DE FOGUETES e 

OUTRAS FORMAS DE FOGO – Despacho de Deferimento - Ratificação ========== 
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======== Presente à reunião o Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 28 de Julho, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, que deferiu o pedido de licenciamento para 

lançamento de foguetes e outras formas de fogo, apresentado pelo Senhor FRANCISCO 

TIMOTEO CLEMÊNCIO DA SILVA, em representação da Comissão de Festas, em 

honra de Nossa Senhora das Queimas, que se irá realizar no dia 14 do corrente mês, na 

localidade e Freguesia de Alvite. -------------------------------------------------------------------------- 

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

termos e para os efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 14 de 

Setembro, ratificar o Despacho que deferiu o referido pedido de licenciamento. ======= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

057 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – Associação Cultural 

e Recreativa de Toitam – Apoios diversos ================================= 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado a apoios diversos, cujo 

orçamento é de € 3.970,00 (três mil, novecentos e setenta euros). ----------------------------- 

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

parecer no sentido da atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara 

Municipal até ao montante de € 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta euros). ---------------- 
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----- 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 04/040701, onde, em 5 de 

Julho, último, existia um saldo disponível de € 225.705,91 (duzentos e vinte e cinco mil setecentos e 

cinco euros e noventa e um cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, 

no Objectivo 2.5.2., Código 03 e Projecto nº. 2011/43, onde, na mesma data existia um saldo 

disponível de € 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta euros).”------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 

€ 750,00 (setecentos e cinquenta euros), destinado a apoios diversos. ============= 

058 – 210/207/000 – LIVRO TEATRO DA NAVE – OFICINAS E REPRESENTAÇÃO -– 

Aquisição de exemplares ============================================== 

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

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

datada de 21 de Julho, último, em consonância com a oriunda do Gabinete da Cultura, 

relativa à publicação em causa, cujo título se encontra referido em epígrafe, 

considerando o apoio a este registo da memória de um trabalho meritório desenvolvido 

no âmbito desta oficina de teatro e que se traduz num valor de € 500,00 (quinhentos 

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

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020120, onde em 2 do 
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corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 5.807,50 (cinco mil oitocentos e 

sete euros e cinquenta cêntimos)”.----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta e, 

adquirir alguns exemplares no montante de € 500,00 (quinhentos euros). =========== 

059 – 210/207/000 – TERRA OCRE EDIÇÕES – Apoio à edição do livro “Tempos 

Sem Remissão” – Aquisição de exemplares =============================== 

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

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

datada de 21 de Julho, último, informando que a editora supra referenciada apresentou 

um pedido de apoio à edição do livro em epígrafe, do Sr. Coronel DIAMANTINO 

GERTRUDES DA SILVA, através da aquisição de duzentos exemplares, a um preço 

unitário de € 15,90 (quinze euros e noventa cêntimos). --------------------------------------------- 

----- Sendo uma figura distinta do nosso município, destacando-se a conferência que deu 

no dia 25 de Abril deste ano, no Salão Nobre, mas perante o constrangimento financeiro 

que vivemos no momento, recomendo a aquisição de 30 exemplares, o que totaliza uma 

verba de € 477,00 (quatrocentos e setenta e sete euros). ------------------------------------------ 

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020120, onde em 2 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 5.307,50 (cinco mil trezentos e 

sete euros e cinquenta cêntimos)”.----------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir 50 exemplares da 

referida obra, ao preço unitário de € 15,90 (quinze euros e noventa cêntimos), a fim 

destes integrarem o espólio local da Biblioteca Municipal e outros centros de 

documentação do município. =============================================  

060 – 230/273/000 – ACIDENTE OCORRIDO NA ESTRADA MUNICIPAL DE SEGÕES 

– Pedido de Indemnização ============================================= 

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

13 de Maio, último, exarada a folhas 226 e 227, ponto 201, do livro de actas 142, em que 

foi deliberado apurar se o valor reclamado pelo requerente se justifica perante os 

prejuízos causados, bem como deve também ser confirmado o respectivo pagamento, 

presente à reunião o respectivo processo, acompanhado dos comprovativos de 

pagamento e do orçamento da empresa de reparação, à qual foi feita uma informação, 

relativa à confrontação de preços. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou por unanimidade, conceder uma indemnização no 

montante de € 1.606,67 (mil seiscentos e seis euros e sessenta e sete cêntimos). ===== 

 “Património” 

061 – 130/131/000 – CERTIDÃO DE RENÚNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA – 

Imóvel Urbano inscrito na Matriz sob o artigo 335, da Freguesia de Leomil, 

Concelho de Moimenta da Beira ========================================= 

========== Oriundo do Senhor ERNESTO AUGUSTO PAIVA GOMES DE OLIVEIRA, 

presente à reunião um ofício, datado de 28 de Julho, último, informando que pretende 
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alienar o imóvel referenciado em epígrafe, pelo montante de € 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil euros), pelo que solicita uma certidão de renúncia do direito de preferência 

pela Câmara Municipal, sobre o mesmo. ---------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o parecer n.º 

26.11, datado de 29 de Julho, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

------ a) Solicitar ao requerente que faça prova da qualidade de proprietário ou 

comproprietário do imóvel para o qual requer a certidão e simultaneamente confirmar, se 

for o caso, que o requerente pretende dar cumprimento às formalidades legais referidas 

no parecer do Gabinete Jurídico; -------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Solicitar à Junta de Freguesia de Leomil que se pronuncie, querendo, sobre este 

pedido. =============================================================  

062 – 130/151/100 – CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO 

NO ÂMBITO DA OBRA “CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR” ============== 

========== Oriundo do GABINETE JURÍDICO, presente à reunião o Parecer n.º 24.11, 

datado de 25 de Julho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, submete novamente o 

assunto à consideração superior, para que a deliberação, datada de 27 de Maio, último, 

seja alterada na parte referente aos proprietários e à respectiva quota. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face aos argumentos aduzidos pelo Gabinete Jurídico, no que 
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concerne ao prédio rústico, inscrito na matriz predial de Moimenta da Beira, sob o artigo 

490º. e descrito na Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira sob o 

número 777/19980303, a Câmara deliberou,  por unanimidade, autorizar a aquisição, 

mediante escritura publica, das quotas pertencentes a OLÍMPIO FERNANDO LEITÃO 

GUEDES , MANUEL AUGUSTO DE JESUS GUEDES E MABÍLIA DE JESUS LEITÃO 

GUEDES,  nos termos exarados na dita descrição da Conservatória do Registo Predial, 

pelo valor de € 35.100.00 (trinta e cinco mil e cem euros), montante, entretanto, já 

liquidado. =========================================================== 

063 – 130/151/100 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Aquisição 

de terrenos ========================================================= 

========== Oriundo do Senhor ARTUR MANUEL JESUS ALVES, legal representante 

dos herdeiros de ARTUR DA SILVA NETO, presente à reunião um ofício, registado sob 

o n.º 4992 e datado de 29 de Julho, último, propondo a esta Câmara Municipal a venda 

do terreno referente ao artigo matricial n.º 532, da Freguesia de Moimenta da Beira, pelo 

valor de € 7,50€/m2, de modo a chegar a um acordo benéfico para ambas as partes. ----- 

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

em reunião ordinária realizada em 20 de Maio de 2009 e, com base na comunicação 

datada de 29 de Julho a Câmara, deliberou adquirir ao preço de € 7,50€/m2, a parcela 

de terreno, inscrita na matriz predial rústica, de Moimenta da Beira, sob o artigo 532, nos 

termos das condições que vierem a ser acordadas no contrato que vier a ser elaborado 

para esse efeito. ====================================================== 
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064 – 130/151/700 – HABITAÇÃO SOCIAL – Rendas em atraso ================= 

========== Oriundo da Técnica Superior de Serviço Social, presente à reunião a 

informação n.º 37/DASE/2011, datada de 26 de Julho, último, com o seguinte teor: -------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho da Sr.ª Vereadora, Dr.ª Alexandra, exarado no requerimento de 

Sónia Maria Rocha Santos, propondo o pagamento das rendas que tem em atraso no valor de 175,05, 

em prestações mensais de 17,50, cumpre-me informar o seguinte: ---------------------------------------- 

----- 1. – De acordo com o regulamento de liquidação e cobrança de taxas e licenças deste Município, 

publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 93, de 13 de Maio de 2010, pelo aviso n.º 9525/2010, no 

n.º 1 do Artigo 17.º “Compete à Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações, nos termos 

do Código de procedimento e de Processo Tributário.”.------------------------------------------------------ 

----- 2. – De acordo com o disposto no n.º 4, 5 e 6 do Artigo 88 do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, 

com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro: “4 – Sempre que a situação 

económica o justifique, poderá a autoridade administrativa ou o tribunal autorizar o pagamento da 

coima dentro de prazo que não exceda um ano; 5 – Pode ainda a autoridade administrativa ou o 

tribunal autorizar o pagamento em prestações, não podendo a última delas ir além dos dois anos 

subsequentes ao carácter definitivo ou ao trânsito em julgado da decisão e implicando a falta de 

pagamento de uma prestação o vencimento de todas as outras; 6 - Dentro dos limites referidos nos n.º 

4 e 5 e quando os motivos supervenientes o justifiquem, os prazos e os planos de pagamento 

inicialmente estabelecidos podem ser alterados.” ------------------------------------------------------------- 

----- 3. – Atento ao exposto, do montante proposto resulta num pagamento em dez prestações, que 

deverá ser acrescido ao valor da renda, nos termos do n.º 3 do Artigo 17.º do regulamento de 

liquidação e cobrança de taxas e licenças. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que os serviços jurídicos 

procedam a uma reavaliação relativamente a este assunto nos seus aspectos legais, 

contratuais e regulamentares devendo, após essa análise, ser presente novamente à 
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próxima reunião de Câmara para decisão. ================================== 

065 – 380/383/000 – VEÍCULOS OBSOLETOS – AUTOS DE REMOÇÃO N.º 01/2008, 

02/2008 e 03/2008 ===================================================== 

========== Oriundo do GABINETE JURÍDICO, presente à reunião o Parecer n.º 09.11, 

datado de 20 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, relativamente a três veículos obsoletos que foram 

removidos para o estaleiro municipal. -------------------------------------------------------------------- 

----- Após estas remoções, foram contactados os proprietários no sentido de procederem 

ao seu levantamento, no entanto as diligências efectuadas foram infrutíferas, dado que 

as viaturas em causa estavam registadas a favor das empresas, entretanto falidas. ------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à remoção nos termos 

legais, depois de cumpridas todas as formalidades legais para o efeito. ============= 

 “Tesouraria” 

066 - 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 € 130.664,38 (cento e 

trinta mil, seiscentos e sessenta e quatro euros e trinta e oito cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €    15. 210,87 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €  115. 453,51 

                                                                     TOTAL……………...... €   130. 664,38 
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03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Edifícios e Equipamentos Educativos” 

067 – 310/302/178 – EMPREITADA DE RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS – Pavimentação do 

Arruamento de Acesso ao Lar de Leomil e do Arruamento no Porto da Nave em 

Alvite – Auto de Recepção Provisória e Conta Final ========================= 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, presente à 

reunião a informação com a referência INF032/DOM/2011, datada de 14 de Julho, 

último, que acompanha o auto de recepção provisória e conta final da empreitada em 

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

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

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe cabe a estes serviços informar V.ª Exa. o 

seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1.º Foi elaborado a Auto de Recepção Provisória no dia 13/07/2011; --------------------------------- 

----- 2.º A Conta Final da empreitada, elaborada ao abrigo do disposto no Art.º 400.º do CCP, foi posta 

à avaliação do empreiteiro, ao abrigo do disposto no número um do Art.º 401.º do Código dos 

Contratos Públicos, tendo assinado aquela sem ter apresentado qualquer reclamação fundamentada; --- 

----- Após aprovação, pelo Dono de Obra, da Conta Final da Empreitada, em cumprimento do disposto 

no art.º do C.C.P., e no prazo de dez dias a contar da data da assinatura da Conta Final aceite pelo 

empreiteiro, deverá o Dono de Obra enviar ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., o relatório 

final da obra no portal www.base.gov.pt.” -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção 
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Provisória e a Conta Final da obra, referenciada em epígrafe, nos termos da informação 

técnica. =============================================================  

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

068 - 310/301/400 – IC26 – LAMEGO/TRANCOSO – Estudo de Avaliação da Rede 

Rodoviária Nacional no Douro Sul – Avaliação Ambiental Estratégica – Solicitação 

de Parecer sobre o Relatório Ambiental e o Relatório de Proposta de Rede 

Rodoviária ========================================================== 

========== Oriundo do Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias IP, presente à reunião 

um ofício, registado em 20 de Julho, último, sob o n.º 4789, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a solicitar o parecer desta 

Câmara Municipal, na qualidade de ERAE (Entidades com Responsabilidades 

Ambientais Específicas), nos termos e para efeitos do artigo 7.º, n.ºs 1 e 3, do Decreto-

Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, sobre o Relatório Ambiental e o Relatório de Proposta 

de Rede Rodoviária do Estudo de Avaliação da Rede Rodoviária Nacional no Douro Sul 

(IC26 – Lamego/Trancoso). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

aguardar para a próxima reunião de Câmara, dado que está ainda a decorrer o inquérito 

público. ============================================================= 

INTERRUPÇÃO PARA ALMOÇO ========================================= 

========== Quando eram 12H55, o Senhor Presidente interrompeu a reunião para 

almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse pela 14H30. = 
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REABERTURA DA REUNIÃO =========================================== 

========== Quando eram 14H45, pelo Senhor Presidente, foi reaberta a reunião. ==== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

069 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

reunião realizada em 13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do 

livro de actas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDO”, “PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO”, “PROCESSOS SIMPLES 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. ------------- 

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

----- PAULO JORGE RIBEIRO TAVARES, para construção de um centro de inspecção 

automóvel, no lugar denominado Montouro, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º 

n.º 14.11; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- CRISTINA CARVALHO GONÇALVES DA MARIANA, para construção de um 
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armazém agrícola, que pretende levar a efeito no lugar denominado Cargancho, 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 2.11; ----------------------------- 

----- JOSÉ CARLOS SEIXAS DE SÁ, 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 08.11; ------------------------------------------------------------------------ 

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

----- ANTÓNIO JESUS DE DEUS, para ocupação da via pública em 15m2, no Largo da 

Capela, na localidade de Granja dos Oleiros, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º 

n.º 98.11; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA CIDALINA DE ALMEIDA PAULO, para construção de um muro de vedação 

com 12m, que pretende levar a efeito na Rua 26 de Maio, Freguesia de Segões, a que 

se refere o Proc.º n.º 100.11; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA AUGUSTA MENDES GOMES SANTOS, para ocupação da via pública, com 

andaimes, em 10m2, na Rua do Porto, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 

101.11. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM LOPES CALHAU, para ocupação da via pública, com andaimes, em 20 

m2, na Rua do Ramoseiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 103.11; ------- 

----- DANIEL FILIPE FERREIRA, para ocupação da via pública em 10m2, no lugar 

denominado Val de Aldeia, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 104.11; ------ 

----- MARIA DAS DORES AFONSO, para ocupação da via pública, com andaimes, em 

12m2, na Rua do Salgueiro, Freguesia de Nagosa, a que se refere o Proc.º n.º 105.11; --- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

070 – 130/151/200 – Parque Industrial – Lote 5 ============================= 

========== Oriundo da Firma CIMOB SA, presente à reunião um pedido para 

elaboração do contrato promessa de compra e venda, do lote nº. 5, do loteamento do 

Parque Industrial de Moimenta da Beira, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: Por deliberação de 11 de Junho de 2010, a Câmara Municipal 

disponibilizou, para instalação de um Centro de Inspecção Automóvel, o lote n.º 5, do 

Parque Industrial de Moimenta da Beira, pelo valor de € 100.000.00 (Cem mil), à 

empresa que junto das entidades competentes para o licenciamento, vier a demonstrar 

ter capacidade para instalar e explorar o referido equipamento. O regime jurídico de 

acesso e permanência na actividade, que define os critérios de selecção, é a Lei n.º 

11/2011 de 26 de Abril, posterior à deliberação da CM e que, por isso mesmo, esta não 

podia conhecer. Os procedimentos para a aprovação foram publicados por Deliberação 

n.º 1366/2011 em 18/07/2011, devendo as candidaturas serem formalizadas, entre 

outros elementos, com “e) documento municipal de informação prévia sobre a 

viabilidade de construção e localização do CITV”. ---------------------------------------------------- 

----- A deliberação aludida mantém toda a pertinência e actualidade porquanto é do 

interesse municipal que a actividade de Inspecção Técnica de Automóveis seja exercida 

no referido lote n.º 5 do Parque Industrial, dadas as condições aí existentes em termos 

de infra-estruturas, a rede viária existente e em projecto, a centralidade daquela área 
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relativamente ao espaço geográfico que se pretende servir e ainda as sinergias que esta 

estrutura (CITV) pode provocar naquele espaço empresarial. ------------------------------------- 

----- Além do mais: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) O artigo 1.º, na sua alínea b), do Regulamento do Parque Industrial de Moimenta da 

Beira, determina como objectivo do dito diploma legal, fomentar o desenvolvimento e 

ordenamento industrial, no espaço designado Parque Industrial de Moimenta da Beira. 

b) A Câmara Municipal, ao deliberar coisa diferente daquela que fez, em sua  reunião de 

11 de Junho de 2010, nomeadamente autorizando a instalação de um Centro de 

Inspecção Técnica de Veículos fora do Lote em causa, estaria a violar uma série de 

princípios gerais, vertidos no Código de Procedimento Administrativo (CPA), face, 

nomeadamente, aos compromissos assumidos com aqueles que, legitimamente,  

apresentaram a sua candidatura à aquisição do lote n.º 5, do Parque Industrial, a saber: 

1.º - O princípio da igualdade e da proporcionalidade, previsto no artigo 5.º , do CPA, nos 

termos do qual nas relações com os  particulares, a Administração Pública deve reger-se 

pelo princípio da igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de 

qualquer direito ou isentar de qualquer dever nenhum administrado em razão de 

ascendência sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou 

ideológicas, instrução, situação económica ou condição social; ----------------------------------  

2.º - O princípio da justiça e da imparcialidade, que comanda que, no exercício da sua 

actividade, a Administração Pública deve tratar de forma justa e imparcial todos os que 

com ela entrem em relação; -------------------------------------------------------------------------------- 
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3.º - O princípio da boa fé, determina que, no exercício da actividade administrativa e em 

todas as suas formas e fases, a Administração Pública e os particulares devem agir e 

relacionar-se segundo as regras da boa fé. ------------------------------------------------------------ 

----- Nestes termos, a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------ 

a) Informar a empresa requerente que apenas lhe poderá ser adjudicado o lote 

pretendido quando demonstrar ser a empresa escolhida pelo IMTT para a instalação do 

CITV, devendo a mesma requerer a esta Câmara Municipal todos os elementos 

necessários à formalização da dita candidatura; ------------------------------------------------------ 

b) Que todos os processos apresentados, ou a apresentar, sobre este assunto, sejam 

remetidos à Câmara Municipal para decisão, pela importância de que se revestem; ------- 

c) Que seja proposta a inclusão, em sede de revisão do regulamento do PDM, em curso, 

a possibilidade de a Câmara Municipal determinar que, por razões de interesse 

estratégico municipal, os investimentos que possam criar sinergias, devidamente 

justificadas, ou outros de grande especificidade, sejam obrigatoriamente instalados em 

áreas com as características específicas que venham a ser determinadas pela Câmara 

Municipal. =========================================================== 

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

========== O Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, 

do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude de os assunto a que se referem os pontos 
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seguintes estarem relacionados com a decisão de indeferimento por si proferida. ===== 

071 – 360/337/5.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia – 

Recurso ============================================================ 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o pedido de informação 

prévia para construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor JOSÉ MARTINS 

NUNES pretende levar a efeito no lugar denominado Treleira, na Freguesia de Ariz, 

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

Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 220-RJ/DOP/2011, de 26 de Julho, 

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

integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à pretensão. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

apresentado e aprovar o pedido de informação prévia, uma vez que são cumpridos os 

alinhamentos dominantes nas construções vizinhas, nos termos do artigo nº. 24 do 

Regulamento do Plano Director Municipal. =================================== 

072 – 360/337/14.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia – 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o pedido de informação 

prévia para construção de um centro de inspecções automóveis, que o Senhor PAULO 

JORGE RIBEIRO TAVARES pretende levar a efeito no lugar denominado Montouro, na 

Freguesia de Peva, presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido 

de recurso à Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 225-RJ/DOP/2011, de 01 do 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o indeferimento 

proferido pelo Vereador, não dando provimento ao recurso apresentado. ============  

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

========== Resolvidos os assunto precedentes, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ 

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

073 – 360/338/29.07 – OBRAS PARTICULARES – Alteração ao projecto de 

reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar – Projectos de 
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especialidades ======================================================= 

========== Oriundo da Senhora FAUSTA DE ALMEIDA GOMES, presente à reunião 

os projectos de especialidades referentes à alteração ao projecto inicial de reconstrução 

e ampliação de uma habitação unifamiliar, sita na Rua do Corgo, na Freguesia de Ariz. -- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 215-RJ/DOP/2011, de 21 de Julho, 

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

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

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

074 – 360/338/197.10 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades  ==== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJECTOS, no exercício das funções de Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, por força do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

31 de Janeiro, último, em que decidiu solicitar os elementos em falta à Senhora LIDIA 

DE SOUSA do pedido de legalização e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita no 

lugar denominado Chão Comprido, na Freguesia de Baldos, presente à reunião o 

referido 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 OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 213-RJ/DOP/2011, de 19 de Julho, 

último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão. ----------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

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

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

========== O Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, 

do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude de os assunto a que se referem os pontos 

seguintes estarem relacionados com a decisão de indeferimento por si proferida. ===== 

075 – 360/338/43.11 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Recurso ============================================================ 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o projecto de arquitectura 

para construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor ANTÓNIO JOSÉ DE 

ALMEIDA BATISTA SANTOS pretende levar a efeito no lugar denominado Travessa, na 

Freguesia de Castelo, presente à reunião o referido processo, acompanhado de um 

pedido de recurso à Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 96-SV/DOP/2011, de 13 de Julho, 
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último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à pretensão.  

DELIBERAÇÃO: Dada a irrelevância dos incumprimentos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso apresentado e aprovar o projecto de 

arquitectura. ========================================================= 

076 – 360/338/44.11 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Recurso ============================================================ 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o projecto de arquitectura 

para ampliação de uma habitação unifamiliar - legalização, que o Senhor ARISTIDES 

DE JESUS CORREIA pretende levar a efeito no lugar denominado Marmelal, na 

Freguesia de Rua, presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido 

de recurso à Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 95-SV/DOP/2011, de 13 de Julho, 

último, que nesta acta 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 a construção foi comprovadamente efectuada antes da 
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entrada em vigor do Plano Director Municipal, a Câmara deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Vereador da coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, aprovar o 

projecto de arquitectura. ================================================ 

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

========== Resolvidos os assunto precedentes, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ 

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

077 – 360/991/59.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo da Senhora ANA MARIA DA FONSECA BATISTA SILVA, 

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

da partilha de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 

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

Génese Ilegal - AUGI. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 78-OS/DOP/2011, datada de 01 do 

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

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

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

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

========== O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea a), do art.º 44.º, do 
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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. ============================================= 

078 – 360/338/000 – Parque de campismo – Autorização de utilização =========== 

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

proposta para emissão da autorização de utilização para fins turísticos do parque de 

campismo, sito na localidade de Barragem do Vilar, Freguesia de Vilar, que nesta acta 

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

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

apresentada pelo Senhor Presidente. ======================================  

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, regressou à reunião. ===================================== 

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

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

unanimidade, aprovar a presente acta, 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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

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

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

17H00. ============================================================= 
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O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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	02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
	“Secção de Contabilidade”

	========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma informação, datada de 21 de Julho, último, em consonância com a oriunda do Gabinete da Cultura, relativa à publicação em ...
	========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma informação, datada de 21 de Julho, último, informando que a editora supra referenciada apresentou um pedido de apoio à ed...
	----- Sendo uma figura distinta do nosso município, destacando-se a conferência que deu no dia 25 de Abril deste ano, no Salão Nobre, mas perante o constrangimento financeiro que vivemos no momento, recomendo a aquisição de 30 exemplares, o que totali...
	“Património”
	========== Oriundo da Técnica Superior de Serviço Social, presente à reunião a informação n.º 37/DASE/2011, datada de 26 de Julho, último, com o seguinte teor: --------
	----- “Dando cumprimento ao despacho da Sr.ª Vereadora, Dr.ª Alexandra, exarado no requerimento de Sónia Maria Rocha Santos, propondo o pagamento das rendas que tem em atraso no valor de 175,05, em prestações mensais de 17,50, cumpre-me informar o seg...
	----- 1. – De acordo com o regulamento de liquidação e cobrança de taxas e licenças deste Município, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 93, de 13 de Maio de 2010, pelo aviso n.º 9525/2010, no n.º 1 do Artigo 17.º “Compete à Câmara Municip...
	----- 2. – De acordo com o disposto no n.º 4, 5 e 6 do Artigo 88 do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro: “4 – Sempre que a situação económica o justifique, poderá a autoridade admin...
	----- 3. – Atento ao exposto, do montante proposto resulta num pagamento em dez prestações, que deverá ser acrescido ao valor da renda, nos termos do n.º 3 do Artigo 17.º do regulamento de liquidação e cobrança de taxas e licenças. -------------------...
	“Tesouraria”
	“Loteamentos e Obras Particulares”

	a) O artigo 1.º, na sua alínea b), do Regulamento do Parque Industrial de Moimenta da Beira, determina como objectivo do dito diploma legal, fomentar o desenvolvimento e ordenamento industrial, no espaço designado Parque Industrial de Moimenta da Beira.
	b) A Câmara Municipal, ao deliberar coisa diferente daquela que fez, em sua  reunião de 11 de Junho de 2010, nomeadamente autorizando a instalação de um Centro de Inspecção Técnica de Veículos fora do Lote em causa, estaria a violar uma série de princ...
	1.º - O princípio da igualdade e da proporcionalidade, previsto no artigo 5.º , do CPA, nos termos do qual nas relações com os  particulares, a Administração Pública deve reger-se pelo princípio da igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, preju...
	2.º - O princípio da justiça e da imparcialidade, que comanda que, no exercício da sua actividade, a Administração Pública deve tratar de forma justa e imparcial todos os que com ela entrem em relação; -------------------------------------------------...
	3.º - O princípio da boa fé, determina que, no exercício da actividade administrativa e em todas as suas formas e fases, a Administração Pública e os particulares devem agir e relacionar-se segundo as regras da boa fé. --------------------------------...
	----- Nestes termos, a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------
	a) Informar a empresa requerente que apenas lhe poderá ser adjudicado o lote pretendido quando demonstrar ser a empresa escolhida pelo IMTT para a instalação do CITV, devendo a mesma requerer a esta Câmara Municipal todos os elementos necessários à fo...
	b) Que todos os processos apresentados, ou a apresentar, sobre este assunto, sejam remetidos à Câmara Municipal para decisão, pela importância de que se revestem; -------
	c) Que seja proposta a inclusão, em sede de revisão do regulamento do PDM, em curso, a possibilidade de a Câmara Municipal determinar que, por razões de interesse estratégico municipal, os investimentos que possam criar sinergias, devidamente justific...

