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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZANOVE  DO MÊS DE 

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

ACTA N.º 18/11 

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

de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Municí cpio 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 acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, 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 do Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ausente por se 

encontrar de férias. ==================================================== 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  

079 – 020/015/009 – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHA DORES DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL -  Petição “Não à redução do número de autarquias e de 

trabalhadores”  ======================================================= 

========== Oriundo do SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL, presente à reunião o ofício nº. 741/C, datado de 04 de Julho, último, que nesta 

acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a enviar a 

petição que foi entregue na Assembleia da República a condenar a intenção da redução 

do número de autarquias e de trabalhadores, apelando ao apoio desta autarquia a esta 

iniciativa e à sua subscrição. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

“Gabinete Jurídico e de Contencioso” 

080 – 150/168/000 – CONTENCIOSO  - Obras de Jeremia s de Macedo & Cª. Ldª, em 

contencioso nos Tribunais Administrativos e Fiscais  de Coimbra e Viseu  ======== 

========== Oriundas do Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, presente à 

reunião uma exposição, registada em 10 do corrente mês, sob o nº. 5198, que nesta 
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acta se considera integralmente transcrita e dela ficam a fazer parte integrante, 

relativamente ao contencioso existente com a empresa supra referenciada. ----------------- 

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

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças ” 

081 - 150/167/100 – LICENCIAMENTO PARA LANÇAMENTO D E FOGUETES e 

OUTRAS FORMAS DE FOGO – Despacho de Deferimento - R atificação  ========== 

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

Municipal, datado de 08 do corrente mês, 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 pela Senhora OLINDA 

BRUNO DA CRUZ, em representação da Comissão de Festas, em honra de Nossa 

Senhora da Ajuda, a realizar no dia 13 do corrente mês, na localidade de Sanfins, 

Freguesia de Passô. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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” 

082 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMB EIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Equipa de Interv enção Permanente –  
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Pedido de subsídio  =================================================== 

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

ofício, com a referência 38/2011, datado de 06 de Julho, último, solicitando, no 

seguimento da prorrogação do Protocolo referente à Equipa de Intervenção Permanente, 

o subsídio referente a 50% dos encargos com a referida equipa, com efeitos a partir de 

Janeiro de 2011, conforme protocolado. ---------------------------------------------------------------- 

----- 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 0303/040701, onde em 10 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 30.500,00 (trinta mil e 

quinhentos euros)” e no Plano de Actividades Municipais no Objectivo 1.2.1., código 07 e nº. 6/2011, 

com dotação de 24.000,00 € (vinte e quatro mil euros).” ---------------------------------------------------- 

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

um subsídio no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros), referente aos encargos a 

assumir no corrente ano. ================================================ 

083 – 210/207/000 – ESCOLA DE ANDEBOL DE MOIMENTA D A BEIRA – Despesas 

iniciais para a época desportiva 2011 / 2012 - Pedi do de adiantamento  ========== 

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

ofício, datado de 29 de Julho, último, a solicitar um adiantamento por conta do subsídio a 

atribuir para a época desportiva 2011/2012, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), 

com vista a suportar as inúmeras despesas com o inicio da mesma. --------------------------- 
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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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde em 5 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 270.432,69 (duzentos e setenta 

mil quatrocentos e trinta e dois euros e sessenta e nove cêntimos)”e no Plano de Actividades Municipais 

no Objectivo 2.5.2., código 03 e nº. 43/2011, com dotação de 80.170,00 € (oitenta mil cento e setenta 

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

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

um adiantamento no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por conta do subsídio que vier 

a ser atribuído para a época desportiva. ===================================== 

084 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEV ER – Despesas iniciais 

para a época desportiva 2011 / 2012 - Pedido de adi antamento  ================ 

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

ofício, datado de 12 de Julho, último, a solicitar um adiantamento por conta do subsídio a 

atribuir para a época desportiva 2011/2012, no valor de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), com vista a suportar as inúmeras despesas com o inicio da mesma. -- 

----- 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 04/040701, onde em 10 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 260.432,69 (duzentos e 

sessenta mil quatrocentos e trinta e dois euros e sessenta e nove cêntimos)” e no Plano de Actividades 
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Municipais no Objectivo 2.5.2., código 03 e nº. 43/2011, com dotação de 70.170,00 € (setenta mil 

cento e setenta euros).” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

um adiantamento no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), por conta do 

subsídio que vier a ser atribuído para a época desportiva. ======================= 

085 – 210/207/000 – CASA DO BENFICA DO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA 

– Despesas iniciais para a época desportiva 2011/20 12 - Pedido de adiantamento  = 

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

ofício, com o n.º 10/CB, datado de 19 de Julho, último, a solicitar um adiantamento por 

conta do subsídio a atribuir para a época desportiva 2011/2012, no valor de € 2.500,00 

(dois mil e quinhentos euros), com vista a suportar as inúmeras despesas com o inicio 

da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 04/040701, onde em 10 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 262.932,69 (duzentos e 

sessenta e dois mil novecentos e trinta e dois euros e sessenta e nove cêntimos)”e no Plano de 

Actividades Municipais no Objectivo 2.5.2., código 03 e nº. 43/2011, com dotação de 72.670,00 € 

(setenta e dois mil seiscentos e setenta euros).” ------------------------------------------------------------- 

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

um adiantamento no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), por conta do 

subsídio que vier a ser atribuído para a época desportiva. ======================= 
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086 – 210/207/000 – AMI – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERN ACIONAL –  

Agradecimento/Pedido de apoio  ========================================= 

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

comunicação, datada de Junho do corrente mês, informando sobre as diversas formas 

de angariação de fundos que realizam, bem como sobre o trabalho desenvolvido por 

todo o globo, pelo que agradece toda a ajuda prestada por esta Câmara Municipal, 

solicitando, também, a continuação do apoio à mesma. -------------------------------------------- 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 10 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 1.332,94 (mil trezentos e trinta e dois euros e noventa e 

quatro cêntimos), tendo sido feita a proposta de cabimento com o n.º 1290, no valor de € 100,00 (cem 

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

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

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

087 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPE S DE PORTUGAL -  

DELEGAÇÃO DE VISEU – Pedido de subsídio para aquisi ção de viatura  ========= 

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

ofício, datado de 27 de Junho, último, informando que, devido às fragilidades sócio-

económicas dos associados/utentes e às frágeis redes de transportes dos municípios do 

Distrito, é imprescindível a aquisição de uma viatura de 9 lugares que a aproxime dos 
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cidadãos e permita executar o seu trabalho com sucesso, pelo que, solicita a atribuição 

de um subsídio que ajude a adquirir o veículo solicitado. -------------------------------------------  

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 10 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 1.432,94 (mil quatrocentos e trinta e dois euros e 

noventa e quatro cêntimos), tendo sido feita a proposta de cabimento com o n.º 1286, no valor de € 

100,00 (cem euros)”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

088 - 210/207/000 – UNICEF – Comité Português para a Unicef – Pedido de subsídio 

para o auxílio a crianças afectadas por atrasos de crescimento  ================ 

========== Oriundo do Comité referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 

Circular, com a referência NUT11CORRP-120738, datada de Maio, último, solicitando a 

atribuição de um subsídio para ajudar a combater as causas que, directa ou 

indirectamente, continuam a contribuir para este flagelo. -------------------------------------------  

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 10 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 1.532,94 (mil quinhentos e trinta e dois euros e noventa 

e quatro cêntimos), tendo sido feita a proposta de cabimento com o n.º 1285, no valor de € 100,00 
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(cem euros)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Comité um 

subsídio no montante de € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ============= 

 “Património” 

089 – 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  ========================================= 

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

reunião realizada em 05 do corrente mês, exarada a folhas 66, ponto 061, deste livro de 

actas, presente novamente à reunião o pedido de certidão de renúncia do direito de 

preferência pela Câmara Municipal, sobre o imóvel urbano inscrito na matriz sob o artigo 

nº. 335, da Freguesia de Leomil, apresentado pelo Senhor ERNESTO AUGUSTO PAIVA 

GOMES DE OLIVEIRA, uma vez que pretende alienar o imóvel referenciado em 

epígrafe, pelo montante de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros). -----------------------

----- A propósito deste assunto, o Senhor Presidente informou que confirmou 

pessoalmente a condição de comproprietário do requerente, bem como a sua pretensão 

de dar cumprimento às formalidades legais referidas no parecer do Gabinete Jurídico. 

Mais informou que, segundo informação prestada pelo respectivo Presidente, a Junta de 

Freguesia de Leomil não responderá ao pedido constante da última deliberação de 

Câmara, por não pretender fazê-lo. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando as informações prestadas pelo Senhor Presidente, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, renunciar ao direito de preferência sobre o referido 

imóvel. ============================================================= 

090 – 130/151/700 – ARMAZÉM SITO NO LUGAR DAS QUEIM ADAS, FREGUESIA 

DO VILAR – Liquidação de dívida reclamada pela Câma ra Municipal  ============ 

========== Oriundo do Senhor BRUNO ALEXANDRE XAVIER, residente no lugar da 

Barragem do Vilar, Freguesia de Vilar, presente à reunião uma comunicação, datada de 

29 de Junho, último, informando que, aquando da adjudicação do armazém referenciado 

em epígrafe, o mesmo não tinha condições de ser utilizado, pelo que houve 

neccessidade de serem feitas pelo próprio obras de conservação e renovação, na ordem 

dos € 30.000,00 (trinta mil euros). Nesta conformidade, dado que o valor reclamado pela 

Câmara referente a rendas em atraso é muito inferior ao valor deixado em benfeitorias, 

solicita que se considere liquidada a dívida reclamada por conta do valor acima 

referenciado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

22.11, datado de 2 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, mandatar o Senhor Presidente 

no sentido de obter com o requerente um acordo que sirva o interesse de ambas as 

partes. ============================================================== 

 “Tesouraria”  

091 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 
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========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 18, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 517.852,45 

(quinhentos e dezassete mil, oitocentos e cinquenta e dois euros e quarenta e cinco 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  420.123,11 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €    97.729,34 

                                                                     TOTAL……………...... €   517.852,45 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

092 - 020/030/000 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O IGESPAR, I.P. E A 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA, PARA DIGITAL IZAÇÃO E 

GEORREFERENCIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS COM PROTECÇÃO LE GAL======== 

========== Oriundo do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico, presente à reunião um ofício, registado em 04 de Julho, último, sob o n.º 

4377, a solicitar informação sobre a existência de cartografia digital do Concelho e sobre 

o interesse em ser celebrado um protocolo com aquele Instituto. -------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJECTOS, o mesmo prestou a seguinte informação: ------------------------------------------- 

----- “ A presente informação surge perante a orientação dada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal 

para que o signatário informe uma proposta que foi apresentada pelo IGESPAR, I.P. à Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em causa está a proposta para a celebração de um Protocolo de Colaboração para a digitalização e 

georreferenciação dos bens imóveis com protecção legal. ---------------------------------------------------- 
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----- Depois de analisada a proposta em causa, o signatário concluiu que, genericamente, à Câmara 

Municipal competirá apenas a disponibilização ao IGESPAR, I.P. da cartografia em formato digital que 

possui disponível. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por sua vez, ao IGESPAR, I.P. competirá disponibilizar à Câmara Municipal informação relativa ao 

património classificado e em vias de classificação, e respectivas zonas de protecção. --------------------- 

----- Os elementos que a Câmara Municipal poderá vir a obter do IGESPAR, I.P. terão, certamente, 

muita utilidade, quer na avaliação e execução de intervenções de urbanização e edificação, quer na 

divulgação do património em vias e meios próprios de promoção do Concelho.----------------------------- 

----- Neste contexto, o signatário entende que a celebração do protocolo de colaboração em causa 

poderá vir a ter uma considerável importância para a Câmara Municipal de Moimenta da Beira.”--------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido 

protocolo de colaboração, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respectiva 

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

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

093 - 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, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO”, 
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“PROJECTO DE ARQUITECTURA / ESPECIALIDADES DEFERIDO”, “PROJECTOS 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:  ===================================== 

----- LUÍS CARLOS CORREIA GOMES, para abertura de um portão e ocupação da via 

pública em 12 m2, na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 19.11; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- CAROLINA DE JESUS AUGUSTO CORREIA, para ocupação da via pública, com 

andaimes, em 10m2, na Rua do Noval, Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º 

n.º 106.11; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CLUBE DESPORTIVO DE CAÇA E PESCA DE MOIMENTA DA BEIRA, 

reconstrução de um telhado de um edifício, sito nesta Vila de Moimenta da Beira, a que 

se refere o Proc.º n.º 108.11; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- ELVIRA DO CARMO, para ocupação da via pública, com andaimes, em 1m2, na 

Rua do Vale de Aldeia, na locaidade de Arcas, Freguesia de Sever, a que se refere o 

Proc.º n.º 109.11. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS:  ============================ 

----- MANUEL ANTÓNIO SILVA HENRIQUES, para construção de um armazém, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Igreja, Freguesia do Vilar, a que se refere o 



 F lF lF lF l.99 
____________ 

 

____________ 

2011.08.19 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4444 3333     

                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 

                                                                   
 
Proc.º n.º 18.11; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- FERNANDO CASTRO DIAS, para recuperação de uma armazém / arrumos, sito no 

lugar denominado Quinta do Marmelal, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 

90.11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO:  ============================= 

----- MARIA DOS ANJOS DA ASSUNÇÃO TEIXEIRA, para legalização de uma 

habitação, sita na localidade de Espinheiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 

n.º 54.11. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA / ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ============== 

----- MANUEL SANTOS FONSECA, para alteração e ampliação de um armazém para 

oficina de reparação automóvel, sito no lugar denominado Abrunhais, Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 180.95. ------------------------------------------------------------ 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  =========================== 

----- MARIA DE LURDES JESUS ALMEIDA MENDES, para reconstrução e ampliação de 

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

Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proc.º n.º 8.11; ---------------------------- 

----- JULIÃO FERREIRA ANDRADE, para adaptação de um edifício destinado a arrumos 

para habitação, sito na Rua do Outeiro, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

33.11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

AUSÊNCIA DA REUNIÃO : ============================================= 
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========== 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 do assunto a que se refere o ponto seguinte 

estar relacionado com a decisão de indeferimento por si proferida. ================= 

094 – 360/337/1.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  informação prévia –  

Resposta à deliberação  ================================================ 

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

reunião realizada em 15 de Abril, último, exarada a folhas 194, ponto 172, do livro de 

actas 142, em que foi deliberado recomendar ao Senhor JOSÉ FERREIRA DE 

ALMEIDA, relativamente ao pedido de informação prévia para construção de uma casa 

de habitação, que pretende levar a efeito no lugar denominado Barracal, freguesia de 

Peravelha, que diligencie no sentido de aumentar a área de terreno a intervencionar, 

novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado de novos elementos, 

em que pelos motivos ali descrito requer o deferimento da pretensão. ------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 235-RJ/DOP/2011, de 09 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, recomendar ao Vereador, 
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ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, que se desloque ao local no sentido de informar a 

Câmara em conformidade. ===============================================   

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

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

095 – 360/338/97.10 – OBRAS PARTICULARES – Ampliaçã o e legalização de um 

edifício para habitação unifamiliar  – Projectos de  especialidades ============== 

========== Oriundos do Senhor ANTÓNIO FRANCISCO CORREIA DA MOTA, 

presentes à reunião os projectos de especialidades referentes à ampliação e legalização 

de um edifício para habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Areal, na Freguesia 

de Alvite. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 226-RJ/DOP/2011, de 02 do 

corrente mês, 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. ====================== 

096 – 360/991/65.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora CLAUDINA ROSA PLÁCIDO, 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 



 F lF lF lF l.102 
____________ 

 

____________ 

2011.08.19 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4444 3333     

                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 

                                                                   
 
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 239-RJ/DOP/2011, datada de 11 

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. =============== 

097 – 360/991/67.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo do Senhor FRANCISCO JOEL MARTINS DA SILVA e Outros, 

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 246-RJ/DOP/2011, datada de 18 

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. =============== 

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

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do disposto nos nºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, 

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

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

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

12H00. ============================================================= 
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