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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS DE JANE IRO DO ANO DE 

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

ACTA N.º 01/12 

========== Aos seis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e doze, nesta Vila de 

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

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

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

Novembro de 2009, elaborei a 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, 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. =====================================                                                                           

02.- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
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02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças ” 

025 – 110/114/000 – IGAL - INSPECÇÃO-GERAL  DA ADMI NISTRAÇÃO LOCAL –  

Inspecção Ordinária ao Município de Moimenta da Bei ra ===================== 

========== Oriundo da INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, presente 

à reunião o ofício, com referência IGAL-S-5061/2011, datado de 21 de Dezembro de 

2011, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, a remeter fotocópia dos pareceres e do despacho exarados no âmbito da 

inspecção ordinária, realizada a este Município. ------------------------------------------------------ 

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

municipais informem como estão a ser implementadas as recomendações que constam 

do relatório, devendo, em simultâneo, ser prestada informação que clarifique as medidas 

já adoptadas, com vista a informar a IGAL, nos termos e no prazo fixados. ========== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

026 – 210/202/000 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – Em préstimo Bancário de 

Curto Prazo, até ao montante de € 300.000,00, para o ano de 2012 – Aprovação das 

cláusulas do contrato de empréstimo  ==================================== 

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

25 de Novembro, último, exarada a folhas 240, ponto 220, do livro de actas 143, em que 

foi deliberado concordar com o Relatório da Comissão de Análise das Propostas e 
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adjudicar à Caixa Geral de Depósitos o referido empréstimo de curto prazo, até ao 

montante de € 300.000,00 (trezentos mil euros), presente à reunião o ofício com a 

referência 30/12, datado de 05 do corrente mês, que acompanha o respectivo contrato, 

que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante.  

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

APROVAR as cláusulas contratuais do referido contrato de empréstimo, autorizando o 

Senhor Presidente a proceder à respectiva assinatura. ========================= 

027 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da 

Beira ” – Atribuição do apoio financeiro para o ano de 20 12, referente à época 

desportiva 2011/2012  ================================================= 

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

30 de Setembro de 2011, exarada a folhas 147, ponto 132, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir ao clube supra referenciado 

um apoio financeiro até ao montante de € 40.000,00 (quarenta mil euros), para a época 

desportiva 2011/2012, sendo o valor de € 20.000,00 (vinte mil euros) por conta do 

orçamento de 2011, presente de novo à reunião o respectivo processo, para atribuição 

do apoio financeiro para 2012. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 
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Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 3 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 583.230,00 (quinhentos e oitenta e três mil duzentos e 

trinta euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., código 

03 e n.º 43/2011, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 62.850,00 (sessenta e dois 

mil oitocentos e cinquenta euros).” ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Para fazer face às despesas na época desportiva supra indicada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Clube um apoio financeiro no 

montante de € 20.000,00 (vinte mil euros), a pagar em quatro duodécimos de € 5.000,00 

(cinco mil euros). ===================================================== 

028 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Casa do Benfica do Concelho de Moimenta da 

Beira ” – Atribuição de apoio financeiro para o ano de 20 12, referente à época 

desportiva 2011/2012  ================================================= 

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

30 de Setembro de 2011, exarada a folhas 145, ponto 131, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir à referida colectividade um 

apoio financeiro até ao montante de € 8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), para a 

época desportiva 2011/2012, sendo o valor de € 3.400,00 (três mil e quatrocentos euros) 

por conta do orçamento de 2011, presente de novo à reunião o respectivo processo, 

para atribuição do apoio financeiro para 2012. -------------------------------------------------------- 

----- 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 
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orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 3 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 588.330,00 (quinhentos e oitenta e oito mil trezentos e 

trinta euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., código 

03 e n.º 43/2011, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 67.950,00 (sessenta e sete 

mil novecentos e cinquenta euros).” --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Para fazer face às despesas na época desportiva supra indicada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida colectividade um apoio financeiro 

no montante de € 5.100,00 (cinco mil e cem euros), a pagar em seis duodécimos de € 

850,00 (oitocentos e cinquenta euros). ===================================== 

029 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Centro Social e Cultural de Sever ” – Atribuição de 

apoio financeiro para o ano de 2012, referente à ép oca desportiva 2011/2012  ===== 

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

30 de Setembro de 2011, exarada a folhas 144, ponto 130, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir à referida entidade um apoio 

financeiro até ao montante de € 11.750,00 (onze mil, setecentos e cinquenta euros), 

para a época desportiva 2011/2012, sendo o valor de € 4.700,00 (quatro mil e 

setecentos euros) por conta do orçamento de 2011, presente de novo à reunião o 

respectivo processo, para atribuição do apoio financeiro para 2012. ---------------------------- 

----- 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 
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orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 3 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 595.380,00 (quinhentos e noventa e cinco mil trezentos 

e oitenta euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 03 e n.º 43/2011, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 75.000,00 (setenta e 

cinco mil euros).” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Para fazer face às despesas na época desportiva supra indicada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida entidade um apoio financeiro no 

montante de € 7.050,00 (sete mil e cinquenta euros), a pagar em seis duodécimos de € 

1.175,00 (mil, cento e setenta e cinco euros). ================================ 

030 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Associação de Promoção Social Gente da Nave ” –  

Atribuição de apoio financeiro para o ano de 2012, referente à época desportiva 

2011/2012 ========================================================== 

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

30 de Setembro de 2011, exarada a folhas 139, ponto 127, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir à referida associação um 

apoio financeiro até ao montante de € 20.000,00 (vinte mil euros), para a época 

desportiva 2011/2012, sendo o valor de € 8.000,00 (oito mil euros) por conta do 

orçamento de 2011, presente de novo à reunião o respectivo processo, para atribuição 

do apoio financeiro para 2012. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 3 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 563.230,00 (quinhentos e sessenta e três mil duzentos e 

trinta euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., código 

03 e n.º 43/2011, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 42.850,00 (quarenta e dois 

mil oitocentos e cinquenta euros).” ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Para fazer face às despesas na época desportiva supra indicada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida associação um apoio financeiro 

no montante de € 12.000,00 (doze mil euros), a pagar em seis duodécimos de € 

2.000,00 (dois mil euros). =============================================== 

031 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Escola Prática de Andebol de Moimenta da Beira ” 

– Atribuição de apoio financeiro para o ano de 2012 , referente à época desportiva 

2011/2012 ==========================================================  

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

30 de Setembro de 2011, exarada a folhas 141, ponto 128, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir à referida colectividade um 

apoio financeiro até ao montante de € 40.000,00 (quarenta mil euros), para a época 

desportiva 2011/2012, sendo o valor de € 16.000,00 (dezasseis mil euros) por conta do 

orçamento de 2011, presente de novo à reunião o respectivo processo, para atribuição 

do apoio financeiro para 2012. ----------------------------------------------------------------------------- 
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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 0102/040701, onde, em 3 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 547.030,00 (quinhentos e quarenta e sete mil e trinta 

euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., código 03 e 

n.º 43/2011, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 26.650,00 (vinte e seis mil 

seiscentos e cinquenta euros).”--------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Para fazer face às despesas na época desportiva supra indicada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida colectividade um apoio financeiro 

no montante de € 24.000,00 (vinte e quatro mil euros), a pagar em seis duodécimos de € 

4.000,00 (quatro mil euros). ============================================== 

032 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Clube Desportivo de Leomil ” – Atribuição de apoio 

financeiro para o ano de 2012, referente à época de sportiva 2011/2012  ========== 

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

30 de Setembro de 2011, exarada a folhas 142, ponto 129, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir ao referido clube um apoio 

financeiro até ao montante de € 7.000,00 (sete mil euros), para a época desportiva 

2011/2012, sendo o valor de € 2.800,00 (dois mil e oitocentos euros) por conta do 

orçamento de 2011, presente de novo à reunião o respectivo processo, para atribuição 

do apoio financeiro para 2012. ----------------------------------------------------------------------------- 
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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 0102/040701, onde, em 3 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 551.230,00 (quinhentos e cinquenta e um mil duzentos 

e trinta euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 03 e n.º 43/2011, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 30.850,00 (trinta mil 

oitocentos e cinquenta euros).”--------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Para fazer face às despesas na época desportiva supra indicada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido clube um apoio financeiro no 

montante de € 4.200,00 (quatro mil e duzentos euros), a pagar em seis duodécimos de € 

700,00 (setecentos euros). ============================================== 

“Património” 

033 – 130/151/200 – CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE INSPECÇÃO TÉCNICA DE 

VEÍCULOS – Pedido de documentos  ===================================== 

========== Oriunda da Advogada DORA SOFIA RATÃO MORAIS, Procuradora da 

empresa GIV - GRUPO DE INSPECÇÕES A VEÍCULOS, LDA, presente à reunião uma 

comunicação, datada de 29 de Dezembro de 2011, solicitando, para efeitos de instrução 

de processo que decorre no IMTT – INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS 

TRANSPORTES TERRESTRES, I.P., a certificação do número de pedidos e respectivos 

titulares, dirigidos a esta Câmara Municipal, nos últimos dois anos, para deliberação da 

viabilidade de construção de um Centro de Inspecção Técnica de Veículos. ----------------- 



 F lF lF lF l.39 
____________ 

 

____________ 

2012.01.06 
L i v º .  1 4 4L i v º .  1 4 4L i v º .  1 4 4L i v º .  1 4 4     

                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 

                                                                   
 
----- Para o efeito, requer fotocópias dos pedidos, das deliberações da Câmara sobre os 

mesmos e das certidões válidas emitidas, de forma a identificar requerentes, lotes, 

localizações e a respectiva deliberação camarária. -------------------------------------------------- 

------- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo emitiu o Parecer n.º 01.12, 

datado de 2 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual é inequívoca a garantia de que a lei 

confere aos cidadãos no acesso aos documentos administrativos. ------------------------------ 

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

os documentos solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------

------ A este propósito, pelo Senhor Presidente foram prestados diversos 

esclarecimentos, tendo sido feita uma profunda análise e discussão sobre este 

processo, com a vista a que todo o Executivo tenha um adequado e pleno conhecimento 

dos actos nele praticados. =============================================== 

“Tesouraria” 

034 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 5, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 252.501,40 (duzentos 

e cinquenta e dois mil, quinhentos e um euros e quarenta cêntimos), assim discriminado:  

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  137.768,72 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €  114.732,68 

                           TOTAL……………...... €  252.501,40 
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03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Vias de Comunicação e Transporte” 

035 - 310/302/146 – REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVE RSOS 

ARRUAMENTOS NO CONCELHO - Auto de Recepção Definiti va =============== 

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

reunião a informação com a referência INF047/DOM/2011, datada de 19 do corrente 

mês, que acompanha o auto de recepção definitiva da empreitada em epígrafe, que 

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

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

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, informa-se V.ª Exa. que se efectuou a 

vistoria para efeitos de Recepção Definitiva da empreitada referida, tendo sido elaborado o Auto 

respectivo onde se conclui que a mesma se encontra em condições de ser recebida definitivamente, ao 

abrigo do disposto no Art. 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março”. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, bem como cancelar as garantias e restituir os depósitos de 

garantia, nos termos legais. ============================================== 

“Edifícios públicos e Equipamentos Educativos” 

036 - 310/302/333 - INSTALAÇÃO ELÉCTRICA E TELEFÓNI CA DO AUDITÓRIO 

MUNICIPAL E SALÃO DE EXPOSIÇÕES - Conta Final e Aut o de Recepção 

Definitiva  =========================================================== 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 
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presente à reunião a informação n.º JP107/DOM/2011, datada de 22 de Dezembro de 

2011, que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

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

----- “ Tendo sido previamente enviado à Firma o Mapa de Conta Final da Obra, a correspondência foi 

devolvida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Contactado o responsável pela Firma, via telefone, este deslocou-se a estes Serviços, tendo 

assinado o Mapa de Conta Final assim como o correspondente Auto de Recepção Definitiva”. ------------ 

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

----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe. ================= 

037 - 310/302/333 - CLIMATIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNIC IPAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Conta Final e Auto de Recepção Definitiva  ========================== 

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

presente à reunião a informação n.º JP106/DOM/2011, datada de 22 de Dezembro de 

2011, que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

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

----- “ Tendo sido já previamente enviado à Firma o Mapa de Conta Final da Obra, esta já fez a sua 

devolução devidamente assinado. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, anexa-se ainda o Auto de Recepção Definitiva da Empreitada, devidamente assinado pelas 

partes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 F lF lF lF l.42 
____________ 

 

____________ 

2012.01.06 
L i v º .  1 4 4L i v º .  1 4 4L i v º .  1 4 4L i v º .  1 4 4     

                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 

                                                                   
 
----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe. ================= 

038 - 310/302/333 - IMAGEM E SOM DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Conta Final e Auto de Recepção Definitiva  ========================== 

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

presente à reunião a informação n.º JP105/DOM/2011, datada de 22 de Dezembro de 

2011, que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

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

----- “ Tendo sido já previamente enviado à Firma o Mapa de Conta Final da Obra, esta já fez a sua 

devolução devidamente assinado. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, anexa-se ainda o Auto de Recepção Definitiva da Empreitada, devidamente assinado pelas 

partes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe. ================= 

039 - 310/302/333 – REVESTIMENTO E MOBILIÁRIO DO AU DITÓRIO MUNICIPAL E 

SALA DE EXPOSIÇÕES - Conta Final e Auto de Recepção  Definitiva  ============ 

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

presente à reunião a informação n.º JP104/DOM/2011, datada de 22 de Dezembro de 

2011, que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 
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seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “ Tendo sido já previamente enviado à Firma o Mapa de Conta Final da Obra, esta já fez a sua 

devolução devidamente assinado. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, anexa-se ainda o Auto de Recepção Definitiva da Empreitada, devidamente assinado pelas 

partes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe. ================= 

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 

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

040 - 310/302/353 - REQUALIFICAÇÃO DO TERREIRO DAS FREIRAS - Conta Final e 

Auto de Recepção Definitiva  ============================================ 

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

presente à reunião a informação n.º JP103/DOM/2011, datada de 22 de Dezembro de 

2011, que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

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

----- “ Estando a presente obra concluída e tendo sido também recepcionada provisoriamente, 

apresenta-se o respectivo Mapa de Conta Final e respectivo Auto de Recepção Definitiva, devidamente 
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assinado pelas partes”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe. ================= 

041 - 310/302/361 - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PELO URINHO EM CASTELO 

- Conta Final e Auto de Recepção Definitiva  =============================== 

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

presente à reunião a informação n.º JP112/DOM/2011, datada de 29 de Dezembro de 

2011, que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

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

----- “ Estando a presente obra concluída e tendo sido também recepcionada provisoriamente, 

apresenta-se o respectivo Mapa de Conta Final e respectivo Auto de Recepção Definitiva, devidamente 

assinado pelas partes”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe. ================= 

042 - 310/302/362 - REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DAS F ESTIVIDADES E DE 

STA BÁRBARA EM CASTELO - Conta Final e Auto de Rece pção Definitiva  ======= 

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

presente à reunião a informação n.º JP113/DOM/2011, datada de 29 de Dezembro de 

2011, que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 
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consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

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

----- “ Estando a presente obra concluída e tendo sido também recepcionada provisoriamente, 

apresenta-se o respectivo Mapa de Conta Final e respectivo Auto de Recepção Definitiva, devidamente 

assinado pelas partes”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe. ================= 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador JOAQUIM ANTÓNIO DA 

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

043 - 310/302/363 - RECUPERAÇÃO DO SANTUÁRIO DE S. TORCATO EM 

CABAÇOS – ELECTRIFICAÇÃO - Conta Final e Auto de Re cepção Definitiva  ===== 

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

presente à reunião a informação n.º JP114/DOM/2011, datada de 29 de Dezembro de 

2011, que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

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

----- “ Estando a presente obra concluída e tendo sido também recepcionada provisoriamente, 

apresenta-se o respectivo Mapa de Conta Final e respectivo Auto de Recepção Definitiva, devidamente 

assinado pelas partes”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 
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----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe. ================= 

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 

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

044 - 310/301/023 – 310/302/142 – 310/302/363 – 310/302/395 – 310/302/396 – 

CAMINHO AGRÍCOLA DO CARREGAL–S.TORCATO; EXECUÇÃO DO  

ARRUAMENTO DA ZONA SUDESTE DA VILA; RECUPERAÇÃO DO SANTUÁRIO DE 

S. TORCATO EM CABAÇOS; REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO T ABOLADO E 

SEUS ACESSOS NASCENTE e REQUALIFICAÇÃO DAS ENTRADAS  DA VILA DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Revisões de Preços – Libertação  de Garantias  ========= 

========== Presente à reunião uma comunicação da empresa CONSTRUÇÕES 

DEMO, Ldª., registada no dia 04 do corrente mês, sob o nº. 123, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões 

ali descritas, solicita novamente a aprovação das revisões de preços e a libertação de 

garantias das empreitadas supra referenciadas, dado que as mesmas já tinham sido 

solicitadas anteriormente, havendo dúvidas sobre o momento adequado para o fazer. ----

----- A propósito das revisões de preços, o Senhor Presidente informou que, em 03 de 

Janeiro de 2010, através do Parecer nº. 01.11, o Gabinete Jurídico se tinha pronunciado 
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sobre esta matéria, concluindo que, se não tiver sido feita a conta final da obra, o 

adjudicatário terá direito à revisão de preços, calculada nos termos estabelecidos no 

contrato. Sobre o mesmo assunto, o Senhor Presidente também informou que o Chefe 

da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, através da informação com a referência 

INF001/DOM/2012, também se pronunciou no sentido de que o cálculo das aludidas 

revisões de preços foi efectuado ao abrigo do Decreto-Lei nº. 348-A/86, de 16 de 

Outubro, em vigor à data da execução dos respectivos contratos de adjudicação. ----------

----- Por outro lado, mais informou o Senhor Presidente que, no que à libertação de 

garantias diz respeito, conforme se pode constatar na dita informação do Chefe da 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, não é possível a extinção das cauções e a 

restituição dos depósitos de garantia, dado que não foram ainda efectuados os autos de 

recepção definitiva das empreitadas em apreço. ------------------------------------------------------ 

----- Ainda no uso da palavra, o Senhor Presidente também informou o Executivo que, 

tendo em conta o contexto temporal em que as obras referenciadas foram executadas, 

algumas já há mais de doze anos, foi possível chegar a um acordo com a empresa 

CONSTRUÇÕES DEMO, Ldª, assente em três premissas, a primeira das quais visa uma 

redução de 30% no valor a pagar em cada uma das revisões de preços, a segunda 

passa pelo não pagamento de qualquer outro acréscimo, designadamente juros de mora 

e/ou outros encargos e finalmente, em terceiro lugar, que esta decisão prejudica todos 

os pedidos anteriormente feitos pela empresa adjudicatária, nesta matéria, sobre as 

mesmas obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 F lF lF lF l.48 
____________ 

 

____________ 

2012.01.06 
L i v º .  1 4 4L i v º .  1 4 4L i v º .  1 4 4L i v º .  1 4 4     

                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 

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

-----a) Aprovar  o acordo supra mencionado, que deve ser reduzido a escrito e assinado 

por ambas as partes, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respectiva 

assinatura; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- b) Aprovar  as revisões de preços apresentadas, nos termos supra exarados; ---------

---- c) Indeferir , pelas razões apontadas na informação do Chefe da DIVISÃO DE 

OBRAS MUNICIPAIS, o pedido de extinção das cauções e da restituição dos depósitos 

de garantia, dado que não foram ainda efectuados os autos de recepção definitiva das 

empreitadas em apreço. ================================================   

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador JOAQUIM ANTÓNIO DA 

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

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

045 - 340/996/000 - 150/192/000 – POLIMAGRA – Grani tos, S.A. – Pedido para 

emissão de parecer de localização de uma pedreira  ========================= 

========== Oriundo da Firma Polimagra – Granitos, S.A., presente à reunião um 

requerimento, registado em 21 de Dezembro de 2011, sob o n.º 7988, a solicitar a 

emissão de parecer de localização de uma unidade industrial para exploração de 

granito, na freguesia de Peravelha, a fim de se poder avançar com o processo na 

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

PROJECTOS, o mesmo prestou a informação n.º 01LS/DEPE/2012, datada de 02 do 

corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

----- “A presente informação surge perante a solicitação da firma POLIMAGRA – Granitos, S.A. para que 

a Câmara Municipal de Moimenta da Beira lhe emita um Parecer de Localização necessário à solicitação 

de emissão de Licença de Pesquisa. --------------------------------------------------------------------------- 

----- A pesquisa que a requerente pretende encontra-se prevista para um local identificado no processo 

instruído, neste caso, na Freguesia de Peravelha. ------------------------------------------------------------ 

----- Em primeiro lugar, cumpre-nos informar o seguinte: --------------------------------------------------- 

----- Segundo o n.º 2, do art.º 9.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro: “O parecer de localização é emitido pela entidade 

competente para a aprovação do PARP ou pela câmara municipal territorialmente competente, neste 

último caso quando a área objecto do pedido esteja inserida em área cativa, de reserva, ou em espaço 

para a indústria extractiva constante do respectivo plano director municipal (PDM).”---------------------- 

----- Neste contexto, tendo em conta que a localização prevista para a pesquisa não se encontra, nem 

em área cativa, nem de reserva, nem em espaço para a indústria extractiva constante do respectivo 

PDM, julga-se que não será da competência da Câmara Municipal emitir o parecer que a requerente 

pretende. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, a Câmara Municipal poderá sempre emitir o parecer solicitado. -------------------------- 

----- Para esse efeito informa-se que a pretensão insere-se em espaço considerado “florestal” pelo 

P.D.M. em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Neste capítulo, compete-nos informar que o ponto 1, do art.º 33.º, do Regulamento do P.D.M. 

estipula que “Nestas áreas devem ser privilegiadas as actividades florestal ou de complemento florestal, 

agro-florestal, pecuária e agrícola”. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Por outro lado, a alínea c), do ponto 1, do art.º 34.º, do mesmo Regulamento, refere que “nas 

áreas integradas na classificação de espaços florestais podem, com parecer favorável dos serviços 
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camarários…, ser edificados os seguintes tipos de construções: (…) Equipamentos públicos ou privados, 

de interesse central, regional ou municipal devidamente reconhecido, desde que não existam 

alternativas viáveis e se assegure um nível mínimo de perturbações das características e 

potencialidades da parcela”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ora, perante o estipulado no Regulamento do P.D.M., nomeadamente, perante as preocupações 

nele patentes no sentido de que qualquer actividade a desenvolver nestas áreas assegure uma 

mobilização mínima dos terrenos e assegure um povoamento florístico adequado e diversificado, a 

pretensão da requerente não poderá ser objecto de parecer favorável. ------------------------------------- 

----- Neste contexto, caso a Câmara Municipal o entenda, deverá, ou não, emitir a Parecer Favorável de 

Localização solicitado.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A este propósito, o Senhor Presidente informou que, de acordo com o Parecer 

Jurídico da CCDR do Norte, a que reporta o ofício com a referência ID 424605, datado 

de 03 de Março de 2008, no âmbito do parecer da localização da pedreira “Monte 

Coitado”, na Freguesia da Rua, a Câmara não tem competência para emitir parecer 

favorável nesta matéria, quando a pretensão se insere em espaço considerado 

“florestal”, pelo P.D.M. em vigor, o que acontece no caso em apreço. -------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Feita a análise a todo o processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar a instalação desta unidade industrial para exploração de 

granito, na Freguesia de Peravelha, como um investimento de interesse municipal, pelo 

que manifesta não ver qualquer inconveniente na aludida localização. ============== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

046 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-
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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”, “ALTERAÇÃO DE USO 

DEFERIDA”, “PROJECTOS DE ARQUTECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTO DE 

ARQUTECTURA INDEFERIDO”, “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:  ===================================== 

----- ANNA CIECKO SILVA, para construção de um muro de vedação, com 10m, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Lavandeira, Freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º n.º 157.11; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- SUSANA ISABEL NASCIMENTO CORREIA FORMOSO, para construção de um 

muro de vedação, com 23m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Penedo 

Gordo, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 159.11; -------------------------------- 

----- PEDRO MIGUEL PINTO SOEIRO, para ocupação da via pública com materiais, em 

5m2, na Rua do Peliteiro, Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 3.12; ----------- 
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----- ALBERTO BERNARDO DE MATOS, para ocupação da via pública com materiais, 

em 15m2, na Rua do Amarral, na localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria, a que se 

refere o Proc.º n.º 4.12. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ALTERAÇÃO DE USO DEFERIDA:  ======================================= 

----- HERDEIROS DE EMÍLIA FÉLIX TRINDADE, para alteração do uso do piso de rés-

do-chão de um edifício para comércio, sito no lugar denominado Largo da Feira, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 300.82. ---------------------------------- 

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

----- MANUEL FRANCISCO DE JESUS AGUIAR, para alteração ao projecto de 

construção de uma habitação unifamiliar, sita na Freguesia de Aldeia de Nacomba, a 

que se refere o Proc.º n.º 15.92; --------------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS AUGUSTO AMARAL, para recuperação de uma habitação unifamiliar, sita 

no lugar denominado Eirô, Freguesia de Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 65.11; ----------- 

----- VITOR DANIEL GOMES VIEIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Campo, Freguesia de Cabaços, a que se 

refere o Proc.º n.º 152.11; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA MANUELA REINA HORTÊNCIO, para reconstrução de um armazém 

destinado a arrumos, sito na Rua do Vale, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 

n.º 155.11; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ MANUEL ANDRADE CARVALHO CAMPOS, para legalização de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Mártir, Freguesia de Arcozelos, a que se 
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refere o Proc.º n.º 156.11. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- SANDRA LAGES BERNARDINO, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Monte Rodrigo, Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 144.11. ------------------------------------------------------------------------- 

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

----- BENJAMIM AUGUSTO ANDRADE VICENTE, para legalização das alterações 

efectuadas à habitação sita no lugar denominado Soito do Conde, na localidade de 

Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 77.11; ---------------------------- 

----- MANUEL LISBOA JOAQUIM, para legalização de um armazém destinado a arrumos 

agrícolas, sito na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º 

n.º 129.11; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO PEREIRA GOMES, para legalização das alterações efectuadas a um 

edifício, sito no lugar denominado Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 137.11. ------------------------------------------------------------------------- 

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

047 – 360/338/55.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e isenção do pagamento 

de taxas  ============================================================ 

========== Oriundo da ARTENAVE ATELIER, presente à reunião um pedido de 

isenção do pagamento das taxas de licenciamento, do projecto referente á construção 

de um lar residencial, que pretende levar a efeito no lugar denominado Alagoa, nesta 
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Vila de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES, a mesma prestou a 

seguinte informação: «Relativamente a este pedido informo V. Exª. que, pode haver lugar à isenção 

do pagamento de taxas ou à sua redução de 25%, por deliberação fundamentada da Câmara Municipal, 

nos termos da alínea a), do nº. 2, do artigo 127º., do Regulamento Municipal da Edificação e 

Urbanização, que diz “As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa ou de mera utilidade 

pública, as instituições particulares de solidariedade social, e entidades a estas legalmente 

equiparadas, os partidos políticos, os sindicatos, as associações religiosas, culturais, desportivas, 

recreativas, profissionais ou outras pessoas colectivas de direito privado sem fins lucrativos e as 

cooperativas, desde que legalmente constituídas, relativamente às pretensões que visem a prossecução 

dos respectivos fins estatutários”».------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Dado que se trata de uma instituição de solidariedade social, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a requerente do pagamento de taxas. ==== 

048 – 360/338/101.09 – OBRAS PARTICULARES – Alteraç ão à cobertura de 

arrumos – Projecto de arquitectura / 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 proceder à audiência escrita do Senhor 

MANUEL LOURENÇO GIL, relativamente ao projecto para alteração á cobertura de um 

edifício destinado a arrumos, presentes à reunião a resposta à audiência, em que, pelos 

motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. ------------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 195-SV/DOP/2011, de 28 de 

Dezembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, os projectos de especialidades e emitir a respectiva licença de construção.= 

049 – 360/991/91.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo do Advogado SÉRGIO ROCHINHA, 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 194-SV/DOP/11, datada de 28 de 

Dezembro, último, 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 

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 
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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 

13H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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