
 F lF lF lF l.90 
____________ 

 

____________ 

2012.02.02 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 44 44 44 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 

                                                                   
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOIS DE FEVE REIRO DO ANO DE 

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

ACTA N.º 03/12 

========== Aos dois dias do mês de Fevereiro 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 ofício, enviado em 26 de Janeiro, último, nos termos e para 

efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 62.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, cuja 

ordem do dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do 

prazo previsto no n.º 3, do art.º. 87º., do mesmo diploma legal. =================== 

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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“Gabinete Jurídico, Contencioso e Execuções Fiscais ” 

087 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N. º 2/2012 ========== 

========== Oriunda do Serviço de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 03/2012, datada de 27 de Janeiro, último, do seguinte teor: ------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara, que, ao arguido AGOSTINHO FAUSTINO FONSECA 

DOS SANTOS, residente na Estrada do Barreiro, n.º 61, localidade e freguesia de Fontelo, Município de 

Armamar, foi instaurado o processo de contra-ordenação supra referido por ter procedido a acções de 

mobilização de solos, com vista à plantação de eucaliptos, sem que para isso estivesse munido da 

respectiva licença, passada por esta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------ 

----- De harmonia com o disposto no art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado 

pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, que regula o Regime Geral das Contra-Ordenações, após ter 

sido instaurado o Processo de Contra-Ordenação supra referido, notificou-se o arguido para, 

comparecer na Câmara Municipal, Serviço de Contra-Ordenções, para alegar o que tiver por 

conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos 

legais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No caso sub judice, o arguido compareceu para prestar declarações no dia 27 de Janeiro de 2012, 

alegando que, logo após ter tido conhecimento de que carecia de licença, dirigiu-se à Câmara Municipal 

para solicitar licença para licenciar a mobilização de solos no local referido no Auto de Notícia, da qual 

já juntou cópia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O arguido levantou a licença n.º 04/2012, através da qual licenciou a mobilização de solo no local 

referido no Auto de Notícia de Contra-Ordenação. ------------------------------------------------------------ 

----- Sobre este assunto, a alínea a), do art.º 1.º do Dec. Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, prevê que as 

acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, carecem de licença 

emitida pelas Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o disposto no art.º 3, do Dec.Lei supra mencionado, a infracção ao disposto no n.º 1, do 

art.º 1.º, constitui contra-ordenação punível com coima no montante de 500,00 euros a 1.000,00 
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euros, no caso de pessoa singular. Sendo pessoa colectiva a coima pode ir até ao valor máximo de 

15.000,00 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acresce que, o n.º 2, do art.º 4.º, do Dec.Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, refere que a aplicação 

das coimas é da competência das Câmaras Municipais. ------------------------------------------------------ 

----- Pelo exposto, sou de parecer, s.m.o, que, o Processo de Contra-Ordenção supra mencionado seja 

submetido à reunião de Câmara para decisão.” --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando que o arguido mostrou boa fé e licenciou a mobilização 

de solos no local referido no Auto de Notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 51º., do Decreto-Lei nº. 

433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 

de Setembro. ========================================================= 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças”  

088 – 110/400/000 - LIMITES ENTRE A JUNTA DE FREGUE SIA DE LEOMIL E A 

JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA  ========================== 

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

23 de Dezembro de 2011, exarada a folhas 2, ponto 2, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar às Juntas de Freguesia de Leomil e de Moimenta da Beira 

informação sobre quais as diligências, conjuntas, que devem ser levadas a efeito, com 

vista à resolução do assunto supra referenciado, presente à reunião o ofício nº. 18/12, 

datado de 16 de Janeiro, último, da Junta de Freguesia de Leomil, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde informa que 
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solicitou a intervenção do Instituto Geográfico Português, estando a aguardar o 

desenvolvimento das diligências necessárias à execução do procedimento de 

delimitação e demarcação administrativa dos limites das freguesias, bem como o ofício 

nº. 5/JF, datado de 25 de Janeiro, último, da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, 

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

em que informa estar a aguardar que haja abertura da Junta de Freguesia de Leomil 

para reatar possíveis negociações. ----------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente recordou que na reunião, realizada em 23 de 

Dezembro de 2011, tinha sido deliberado solicitar às supra citadas autarquias que 

informassem sobre quais as diligências, conjuntas, que entendem dever ser levadas a 

efeito, com vista à resolução deste assunto, e, nomeadamente, se era seu desejo que a 

Câmara continuasse a mediar um acordo, continuando esta a ser via preferida da 

Câmara Municipal, ou, por outro lado, devia ser retomada a hipótese de convocação do 

Instituto Geográfico e Cadastral para efectuar trabalho de campo, uma vez que as duas 

condições que estiveram na base da sua não convocação imediata, apesar de solicitada 

por ambas as freguesias, concretamente a possibilidade de obter um acordo e a 

hipótese de a reforma administrativa em curso poder ajudar a resolver o diferendo, 

estarem, neste momento, aparentemente afastadas. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Apesar das respostas dadas por ambas as Juntas de Freguesia, de 

Leomil e de Moimenta da Beira, que aparentemente se afastam de uma solução 

conjunta, a Câmara deliberou, por unanimidade, reiterar as posições já assumidas sobre 
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esta matéria, nomeadamente mantendo toda a disponibilidade para encontrar uma 

solução que passe por um acordo entre as partes, ou para acolher sugestões que 

possam, no respeito pelo bom senso e pela legalidade democrática, contribuir para a 

resolução de um diferendo que, a manter-se, prejudicaria objectivamente todos os 

interesses em presença. ================================================ 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

089 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMB EIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de subsíd io =============== 

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

ofício n.º 7/2012, datado de 18 de Janeiro, último, solicitando a atribuição de um 

subsídio no valor de € 48.000,00 (quarenta e oito mil euros), faseado em duodécimos de 

€ 4.000,00 (quatro mil euros), destinado às despesas com os motoristas e funcionários, 

seguros e manutenção de viaturas, despesas de secretaria e demais despesas 

correntes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 26 de 

Janeiro, último, existia um saldo disponível de € 544.280,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil e 

duzentos e oitenta euros) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 1.2.1., 

código 06 e n.º 5/2011, com a dotação de € 42.000,00 (quarenta e dois mil euros)”. --------------------- 
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DELIBERAÇÃO:  Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação um 

subsídio no montante de 42.000,00 (quarenta e dois mil euros), para o ano de 2012, 

faseado em duodécimos de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros), destinado às 

despesas acima referidas. =============================================== 

090 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMB EIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Equipa de Interv enção Permanente –  

Pedido de subsídio  =================================================== 

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

ofício, com a referência 8/2012, datado de 18 de Janeiro, último, onde, no seguimento 

da prorrogação do Protocolo referente à Equipa de Intervenção Permanente, solicita um 

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

Janeiro de 2012, 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 0102/040701, onde em 26 de 

Janeiro, último, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 502.280,00 (quinhentos e dois 

mil duzentos e oitenta 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. ================================================ 
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AUSÊNCIA DA REUNIÃO  =============================================== 

========== A Vereadora, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ausentou-se 

da reunião por se encontrar impedida de participar nos termos da alínea d), 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. =========================================== 

091 – 210/207/000 – CASA DO POVO DE LEOMIL – Apoio à edição do livro “Leomil 

e Serra de Leomil”, do Professor José Francisco Per eira – Aquisição de 

exemplares  ========================================================= 

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

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

datada de 30 de Janeiro, último, informando que a Associação supra referenciada, 

apresentou um pedido de apoio à edição do livro do Professor JOSÉ FRANCISCO 

PEREIRA, recomendando o seu apoio em conformidade com o solicitado através da 

aquisição de cem exemplares a um preço unitário de € 6,00 (seis euros). --------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

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

Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/020225, onde em 31 de 

Janeiro, último, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 19.628,82 (dezanove mil 

seiscentos e vinte e oito euros e oitenta e dois cêntimos)”. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Reconhecendo o interesse histórico-cultural da referida obra, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir cem exemplares, ao preço unitário de € 
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6,00 (seis euros), a distribuir pelas Escolas, Biblioteca e Associações diversas. ======= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora, ALEXANDRA MARIA 

FONSECA MARQUES, regressou à reunião. =================================  

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

========== O Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, ausentou-se da reunião por se 

encontrar impedido de participar nos termos da alínea d), 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. ====================================================== 

092 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Associação de  

Desenvolvimento Rural Lobos Uivam”  – Candidatura para atribuição de apoio 

financeiro  ========================================================== 

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

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado a diversas 

actividades desenvolvidas durante o ano de 2011. -------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

que emitiu o respectivo parecer, anexo a esta candidatura. --------------------------------------- 

----- 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 31 de 

Janeiro, último, existia um saldo disponível de € 22.672,40 (vinte e dois mil seiscentos e setenta e dois 

euros e quarenta cêntimos)”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação um 

apoio financeiro no montante de € 3.000,00 (três mil euros), para os fins propostos. ==== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JORGE DE JESUS COSTA, 

regressou à reunião. ===================================================  

 “Tesouraria” 

093 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 1, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 138.974,60 (cento e 

trinta e oito mil, novecentos e setenta e quatro euros e sessenta cêntimos) assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   24.269,07 

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 114.705,53 

                           TOTAL……………...... € 138.974,60 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Vias de Comunicação e Transporte” 

094 - 310/301/010 - EXECUÇÃO DO CAMINHO AGRÍCOLA DO  VALE DO MOINHO -  



 F lF lF lF l.99 
____________ 

 

____________ 

2012.02.02 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 44 44 44 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 

                                                                   
 
Conta Final  ========================================================= 

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

presente à reunião a informação n.º JP022/DOM/2012, datada de 19 de Janeiro, último, 

que acompanha a conta final, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

----- “Estando a presente Obra concluída e levado a efeito a respectiva Recepção Definitiva e libertada a 

caução, por lapso não foi elaborada a Conta Final da Empreitada. ------------------------------------------ 

----- Assim, apresenta-se a mesma assinada pelas partes para encerramento da Empreitada.” ---------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida conta final. = 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

095 - 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”, “PROJECTO DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDO” 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. --------------------------------------------------------- 
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PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:  ===================================== 

----- NELSON DE JESUS SANTOS, para ocupação da via pública com materiais, em 

2m2, na Rua da Escola, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 10.12; ------------- 

----- AGOSTINHO DE JESUS LAUREANO, para ocupação da via pública com 

equipamentos, em 5m2, no Lugar do Eirô, Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se 

refere o Proc.º n.º 12.12. ------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ============================= 

----- CARLOS AUGUSTO AMARAL, para recuperação e reabilitação de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Eirô, Freguesia de Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 

65.11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

096 – 360/337/20.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e informação prévia para 

ampliação de um hotel e restaurante  ===================================== 

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

reunião realizada em 28 de Outubro de 2011, exarada a folhas 197, ponto 180, do livro 

de actas 143, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de informação prévia para 

ampliação de um hotel e restaurante, sito no lugar denominado Verdeal, na Freguesia de 

Arcozelos, pertencente à Firma DIAS & FILHOS – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

LDA, aprovar o pedido de informação prévia, condicionado à apresentação dos 

elementos referidos na informação técnica, nomeadamente, do parecer favorável do 

Turismo do Portugal, I.P., novamente presente à reunião o referido processo 
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acompanhado do referido processo. ---------------------------------------------------------------------  

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 16-RJ/DOP/2012, datada de 30 de 

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

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação 

prévia. ==============================================================  

AUSÊNCIAS DA REUNIÃO : ============================================= 

========== Os Vereadores, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO e JORGE DE 

JESUS COSTA, ausentaram-se da reunião por se encontrarem impedidos de participar, 

nos termos da alínea d) e g), respectivamente, 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. ====================================================== 

097 – 360/338/400.07 – OBRAS PARTICULARES – Reconst rução de um armazém 

destinado a arrumos – Alteração  ======================================== 

========== 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, proceder à audiência escrita do Senhor FILIPE 

PENELA BERNARDO, relativamente ao projecto para alteração ao projecto de 

reconstrução de um armazém destinado a arrumos, que está a levar a efeito no lugar 
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denominado Hotel Piolho, Freguesia de Baldos, presente à reunião a resposta à 

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 14-SV/DOP/12, de 17 de Janeiro, 

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

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações 

apresentadas. ======================================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, os Vereadores, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, regressaram à reunião. ============ 

098 - 360/344/300.82 – OBRAS PARTICULARES – Constit uição de propriedade 

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

========== Oriundo dos Herdeiros da Senhora EMILIA FÉLIX TRINDADE, presente à 

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

um edifício sito no lugar denominado Largo da Feira, nesta Vila de Moimenta da Beira. -- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 12-SV/DOP/12, de 17 de Janeiro, 

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

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

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 
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1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão, em 

conformidade. ======================================================== 

099 – 360/347/7.98 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento –  

Alteração ao alvará nº. 01/2000  ========================================== 

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

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

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

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

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO DE ALMEIDA & FILHO, LDA, relativamente ao pedido de 

alteração ao lote nº. 1, do loteamento a que se refere o alvará nº. 01/200, sito no lugar 

denominado Andinhos, Freguesia de Moimenta da Beira, presente os elementos 

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 14-RJ/DOP/2012, de 27 de 

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

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

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

loteamento e emitir o respectivo alvará. ===================================== 

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 n.ºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

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

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

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

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

12H10. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


