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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SETE DE NOVEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E QUINZE =========================================== 

ATA N.º 24/15 

========== Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, 

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

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

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO e 

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara 

e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi 

estabelecida por deliberação tomada na reunião, realizada no dia 01 de junho, último, 

exarada a folhas 174, ponto 136, do livro de atas 150, e cuja ordem do dia foi 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 2, do 

artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------- 

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

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

JUSTIFICAÇÃODE FALTAS ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artigo 39.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR as 
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faltas do Vereador, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, ausente por motivos 

pessoais, e do Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ausente 

por motivos profissionais. =============================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. VOTO DE PESAR – A Câmara Municipal de Moimenta da Beira aprovou um voto 

de pesar pelo falecimento do Senhor CARMINDO PIMENTA AGUIAR, Ex-Presidente da 

Junta de Freguesia de Leomil, no quadriénio de 1990 a 1994, devendo o mesmo ser 

comunicado à respetiva família e à referida autarquia. ========================== 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

01.05.  GABINETE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

117 - 380/374/000 – QUEIXAS E DENÚNCIAS – INCUMPRIMENTO DA LEI DO RUÍDO 

E DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ================================= 

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

16 de outubro, último, exarada a folhas 91 e 92, ponto 001, deste livro de atas, em que 

foi deliberado acionar o processo de consulta a várias entidades, presente novamente à 

reunião o processo acompanhado das respostas da Associação de Consumidores de 

Portugal, do Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana de Moimenta da 

Beira e da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------

----- O processo vem acompanhado do parecer do Gabinete Jurídico n.º 31.15, datado 

de 16 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a 
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fazer parte integrante, segundo o qual, em síntese, informa que a Câmara Municipal 

poderá introduzir no Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

do Município de Moimenta da Beira, o qual se encontra em fase de adaptação, a 

redução de horários de funcionamento situados em edifícios de habitação, individual ou 

coletiva, ou que se localizem nas proximidades de prédios destinados a uso 

habitacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se confirmam as situações de ruído, principalmente 

aos fins de semana, e a necessidade de salvaguardar a proteção da qualidade de vida 

dos cidadãos residentes naquela área, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 

a intenção de proceder à restrição do horário de funcionamento do referido 

estabelecimento comercial, até às vinte e quatro horas, devendo, para o efeito, o 

Gabinete Jurídico informar sobre os procedimentos legais adequados e necessários. ----- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dar conhecimento desta 

deliberação a todas as partes diretamente interessadas, nos termos e para efeitos do 

artigo 121º., do novo Código do Procedimento Administrativo. ==================== 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

118 – 210/202/200 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) – 

Relatório de Monitorização e Acompanhamento – 3.º Trimestre de 2015 ========= 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião o relatório de monitorização e acompanhamento do 3.º trimestre de 2015, 
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referente ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que nesta ata se considera 

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

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

o referido relatório, devendo o mesmo ser apresentado à Assembleia Municipal, nos 

termos e para cumprimento do artigo 12.º, da Lei nº. 43/2012, de 28 de agosto. ======= 

119 - 230/999/000 – ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO – Consulta de 

documentos ========================================================= 

========== Oriundo da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à reunião a 

lista dos compromissos assumidos, por requisição e com a indicação da descrição da 

despesa e fornecedor, bem como a lista de pagamentos efetuados, com indicação da 

descrição da despesa e fornecedor, durante o mês de outubro, último. ------------------------ 

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

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

120 – 130/151/200 – EU, PEREGRINO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL – Pedido de cedência de instalações para a sede da associação ====== 

========== Oriundo da associação referida em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

sem data, registado nesta Câmara Municipal sob o n.º 6140, em 05 do corrente mês, 

solicitando a cedência da antiga Escola Primária de Beira Valente, para futura sede da 

associação supra indicada. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dado que as referidas instalações ainda não reúnem as condições para uma normal 

utilização, mais solicita a concessão de apoio, eventualmente em parceria com a Junta 
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de Freguesia de Leomil, para a realização de algumas obras de reparação. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o referido pedido de 

cedência das instalações da Escola Primária de Beira Valente, autorizando o Senhor 

Presidente a assinar o respetivo protocolo, nos termos regulamentares. ============= 

121 – 130/151/200 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Alienação do Lote n.º 13, 

inscrito na matriz predial urbana, da Freguesia de Vilar, sob o artigo 580 ======== 

========== Oriundo da Senhora AMÉLIA DE SOUSA SANTOS, filha do Senhor 

FELISBELO DOS SANTOS, outorgante do contrato promessa de compra e venda do 

lote em epígrafe, presente à reunião um requerimento, datado de 2 do corrente mês, 

onde, pelas razões descritas, solicita que esta Câmara Municipal mande providenciar, 

com a maior brevidade possível, a escritura de compra e venda do mesmo, em seu 

nome. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

29.15, datado de 9 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Senhora AMÉLIA DE SOUSA SANTOS 

apresentou as declarações de autorização dos restantes herdeiros, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, autorizar que a mesma celebre, no prazo de 30 dias úteis, a escritura 

de compra e venda do referido lote n.º 13, pelo valor de € 1.645,28 (mil, seiscentos e 

quarenta e cinco euros, e vinte e oito cêntimos). ============================== 

02.02.04. TESOURARIA 
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122 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 26, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 361.562,89 (trezentos 

e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. € 256.496,82 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. € 105.066,07 

   TOTAL: ………………………..€ 361.562,89 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS PARTICULARES” 

123 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

reunião realizada em 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETO 

DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” e “TELAS FINAIS DEFERIDAS” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, 

em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 
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----- ANTÓNIO CARDOSO AUGUSTO, para construção de um muro de vedação com 

10m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Bairro do Vale, n.º 16, Freguesia 

de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 77.15; ------------------------------------------------------------ 

----- FERNANDO AMADO DE FRIAS CORREIA, para construção de um muro de 

vedação com 95m, que pretende levar a efeito na Rua do Fragusto, Freguesia de Caria, 

a que se refere o Proc.º n.º 79.15. ------------------------------------------------------------------------ 

PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============================== 

----- FÁBRICA DA IGREJA DA PAROQUIA DE CABAÇOS, para reconstrução de um 

edifício destinado a centro paroquial, sito na Rua do Adro, Freguesia de Cabaços, a que 

se refere o Proc.º 70.14. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- PAULO ALEXANDRE PIRES LOPES, apresentação de telas finais referentes a uma 

habitação sita no lugar denominado Carrilo, União de Freguesia de Peravelha, Aldeia de 

Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º 17.00. ------------------------------------------------------

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

124 – 360/338/28.14 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitetura – 

Construção da cobertura de um terraço - alteração ========================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido proceder à audiência do Senhor 

FERNANDO JUBILADO DOS SANTOS, relativamente à alteração do projeto para 

construção da cobertura de um terraço, sito na Rua Direita, Freguesia de Cabaços, 
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presente à reunião o referido processo acompanhado da respetiva resposta à audiência, 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 301-

SV/DPOUA/15, de 16 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: Dado que os pressupostos da anterior aprovação se mantêm, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao projecto de arquitetura. == 

125 – 360/338/64.15 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitetura – 

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

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido proceder à audiência do Senhor 

BRUNO CLÁUDIO TRINTA CARDOSO, relativamente ao projeto para construção de 

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

Arge, Freguesia de Alvite, presente à reunião o referido processo acompanhado da 

respetiva resposta à audiência, em que, pelos motivos ali descritos requer o deferimento 

da pretensão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 302-

SV/DPOUA/15, de 17 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que, do processo consta uma 
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declaração de autorização por parte do vizinho confrontante com o alçado lateral 

esquerdo da construção, onde não só autoriza a colocação das referidas janelas, como 

a eventual implantação da construção à face do seu terreno. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que o vizinho confrontante com o alçado lateral esquerdo da 

construção, autoriza a colocação de janelas, assim como a eventual implantação da 

construção à face do seu terreno, a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o 

projeto de arquitetura. ==================================================  

126 – 360/991/55.15 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo do Senhor VALDEMAR REQUEIJO FERNANDES, presente à 

reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante da outorga 

de escritura de doação 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 PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 309-

SV/DPOUA /15, datada de 23 do corrente mês, emitindo parecer favorável. ----------------- 

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

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

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 
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“Educação” 

127 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2015/2016 =========================================================== 

========== Oriunda da UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 30-RIC/UODSCE/2015, 

datada de 23 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da listagem dos alunos, instruída de 

acordo com o artigo 4º., do Decreto-Lei nº. 55/2009, de 02 de março, referente aos 

auxílios económicos para o ano letivo 2015/2016, cujo encargo a assumir, em dezembro 

do corrente ano, é no montante de € 94,07 (noventa e quatro euros e sete cêntimos), 

sendo o encargo relativo ao fornecimento de “refeições” de € 28,47 (vinte e oito euros e 

quarenta e sete cêntimos) e ao “material escolar” de € 65,60 (sessenta e cinco euros e 

sessenta cêntimos), acompanhada da respetiva informação da SECÇÃO DE 

CONTABILIDADE, referente à assunção dos inerentes encargos. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida listagem e 

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, nos termos da informação supra 

mencionada. ========================================================= 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

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

unanimidade, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

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

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

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

10H15. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


