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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZOITO DE FEVEREIRO DO 

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

ACTA N.º 04/11 

========== Aos dezoito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, nesta Vila 

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

Municipal, comigo, 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. ===================================== 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
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“Secção de Expediente Taxas e Licenças ” 

070 – 110/105/000 – 110/102/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL – 

Rectificação de Códigos Postais e Cadernos Eleitorais - Organização dos Censos 

de 2011 ============================================================= 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Leomil, presente à reunião o ofício n.º 

21/11, datado de 25 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a remeter cópia da reclamação enviada ao 

Conselho de Administração dos CTT – Correios de Portugal, S.A., relativamente ao 

assunto supra referenciado, da qual deu também conhecimento à Comissão Nacional de 

Eleições, ao Instituto Nacional de Estatística, ao Instituto Geográfico Português e à Junta 

de Freguesia de S. João Batista de Moimenta da Beira. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, tendo o Senhor Presidente dado as 

explicações sobre as diligências já efectuadas sobre o assunto em causa. =========== 

071 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais =========================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1, do art.º 7, do Regulamento 

de Abertura e Funcionamento do Estabelecimento Comercial, presentes à reunião as 

seguintes comunicações: ------------------------------------------------------------------------------------

1 - FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES, com estabelecimento comercial de “CAFÉ”, 

sito na Avenida Dr. Sá Carneiro, nº. 40, nesta Vila, dando conta que pretende praticar o 

seguinte horário: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- "De Segunda a Domingo, das 11H30 às 02H00, sem interrupção para o almoço e sem 

encerramento semanal, às Sextas, Sábados e vésperas de feriado o encerramento é às 04H00”. -------- 

2 – AGÊNCIA FUNERÁRIA S. FRANCISCO, LDA., com estabelecimento comercial de 

“AGÊNCIA FUNERÁRIA”, sita no Alto de S. Franscisco, Freguesia de Arcozelos, dando 

conta que pretende praticar o seguinte horário: ------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Sábado, das 09H30 às 11H30, e com encerramento semanal ao Domingo”. -------- 

3 – AGÊNCIA FUNERÁRIA DOMINGOS & SILVA LDA., com estabelecimento comercial 

de “AGÊNCIA FUNERÁRIA”, sita na Rua Outeiro da Arge, nº. 12, Freguesia de Alvite, 

dando conta que pretende praticar o seguinte horário: ---------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Sexta, das 14H00 às 15H00, e com encerramento semanal ao Sábado e Domingo”.  

----- Os processos vêm acompanhados das respectivas informações favoráveis, da 

Fiscalização Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as referidas informações favoráveis, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar os horários propostos. ====================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

072 – 210/207/000 – 340/999/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE SEVER – 

Restauração do forno público da localidade de Arcas – Pedido de subsídio ====== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia referenciada em epígrafe, presente à 

reunião um ofício, com o n.º 3, datado de 21 de Janeiro, último, solicitando um apoio 

financeiro, bem como o parecer de um técnico com o respectivo orçamento, para 

proceder à restauração do “forno público” da localidade de Arcas. ------------------------------ 
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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 0303/08050102, onde, em 09 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 156.978,47 (cento e cinquenta e seis mil novecentos 

e setenta e oito euros e quarenta e sete cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no objectivo 2.4.6, código 01 e n.º 8/2005, com a dotação de € 3.000,00 (três mil euros), 

tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 220, no valor de € 1.500,00.”-------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Junta de 

Freguesia um subsídio no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar aos serviços técnicos a 

emissão de um parecer relativamente à intervenção solicitada. =================== 

073 – 230/270/000 – PORTO E NORTE – Turismo do Porto e Norte de Portugal – 

Quota para o ano de 2011 – Envio de factura =============================== 

==========Oriundo da entidade referenciada em epígrafe, presente à reunião o ofício 

n.º 205, datado de 21 de Janeiro, último, solicitando a liquidação da factura n.º 37 

(anexa), no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), referente à quota do ano do 

2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 28 de 
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Janeiro, último, existia um saldo disponível de € 3.040,66 (três mil e quarenta euros e sessenta e seis 

cêntimos), tendo sido feita a proposta de cabimento com o n.º 162.”--------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e autorizar a 

transferência do montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para pagamento da 

quota relativa ao ano de 2011. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, aprovar e autorizar a transferência 

dos valores inerentes ao pagamento das quotas para os anos seguintes, desde que não 

se verifiquem alterações substanciais nos pressupostos. ======================== 

074 – 230/270/000 – CONFRARIA DO ESPUMANTE – Liquidação da quota para os 

anos de 2010 e 2011 ================================================== 

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

ofício, sem número, datado de 29 de Dezembro de 2010, solicitando a liquidação da 

quota referente aos anos de 2010 e 2011, num total de € 50,00 (cinquenta euros), dado 

que a quota para o ano de 2011 se mantém em € 25,00 (vinte e cinco 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, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 11 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 11.642,28 (onze mil seiscentos e quarenta e dois euros 

e vinte e oito cêntimos)”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência para a 

referida Confraria do montante de € 50,00 (cinquenta euros), para pagamento das 

quotas relativas aos 2010 e 2011. ------------------------------------------------------------------------ 
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----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, aprovar e autorizar a transferência 

dos valores inerentes ao pagamento das quotas para os anos seguintes, desde que não 

se verifiquem alterações substanciais dos pressupostos. ======================== 

“Património” 

075 – 130/151/100 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Proposta de 

aquisição de terrenos para ampliação do Parque Industrial =================== 

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

PROPOSTA de aquisição de uma parcela de terreno com a área de 25.000 metros 

quadrados, a destacar do prédio urbano inscrito na matriz predial de Moimenta da Beira, 

sob o artigo 1731, pertencente ao Senhor LICÍNIO PEREIRA DOS SANTOS, bem como 

de uma parcela de terreno com a área de 6.941 metros quadrados, a destacar do prédio 

rústico inscrito na matriz predial de Moimenta da Beira, sob o artigo 558, pertencente ao 

Senhor JOÃO DE JESUS LOPES, a cargo de RICARDO BERNARDINO BERNARDO, 

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

com vista à ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira. ----------------------------- 

----- 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 0303/070101, onde, em 15 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros) estando, previsto 

no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 3.2., código 01 e n.º 16/2008, com a dotação de € 

40.000,00 (quarenta mil euros).”------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

aquisição das referidas parcelas de terrenos, autorizando o Senhor Presidente a assinar 

os respectivos contratos de aquisição de compra e venda, nos quais deve constar a 

calendarização do plano de pagamentos. =================================== 

076 – 130/151/700 – RESTAURANTE SITO NA CENTRAL DE CAMIONAGEM – 

Pagamento de coima ================================================== 

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

24 de Dezembro de 2010, exarada a folhas 282 e 283, ponto 258, do livro de actas 141, 

em que foi deliberado assumir o valor de € 675,00 (seiscentos e setenta e cinco euros), 

correspondente a metade do valor da coima em causa, presente à reunião uma nova 

comunicação do Senhor JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA CARDOSO, datada de 27 de 

Janeiro, último, onde, pelas razões ali descritas, informa que não concorda com a 

referida deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 0102/06020305, onde, em 09 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 1.233,00 (mil duzentos e trinta e três euros), tendo 

sido feita a proposta de cabimento com o n.º 224”.----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo razoabilidade nos argumentos agora apresentados 

pelo requerente, a Câmara deliberou, por unanimidade, assumir o pagamento do 

montante de € 1.050,00 (mil e cinquenta euros), conforme solicitado. =============== 
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“Tesouraria” 

077 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 17, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 525.271,50 

(quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e um euros e cinquenta cêntimos), 

assim discriminado: ==================================================== 

                            a) Dotações Orçamentais…………….. €  428.965,71   

                            b) Dotações não Orçamentais ............ €    96.305,79 

                                                                     TOTAL ……………...... €   525.271,50 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

078 - 310/300/149 - 310/300/236 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTOS E 

ETAR DE PASSÔ - Recepção Definitiva =================================== 

========== Oriundo da Comissão constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, Eng.º EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante 

desta Câmara, e pelo Senhor NUNO RICARDO RUA, representante da firma ASCOP – 

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA, presente à reunião auto de recepção 

definitiva da empreitada em epígrafe, datado de 07 de Janeiro, último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual os 

trabalhos nele referidos e recebidos provisoriamente em 07 de Junho de 2005, data a 
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partir da qual se iniciou o prazo de garantia, se encontram em condições de serem 

recebidos definitivamente, nos termos do art.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março. Mais informam que se encontram reunidas as condições para o cancelamento da 

garantia bancária e restituição dos depósitos de garantia efectuados, nos termos do art.º 

229.º, do diploma acima referido. -------------------------------------------------------------------------- 

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

“Vias de Comunicação e Transportes” 

079 - 310/302/151 - REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA POVOAÇÃO DE ARCAS - 

Recepção Definitiva =================================================== 

========== Oriundo da Comissão constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, Eng.º EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante 

desta Câmara, e pelo Senhor MANUEL BAPTISTA GOMES, representante da firma, 

MANUEL BAPTISTA GOMES - Sociedade Unipessoal, LDA, presente à reunião auto de 

recepção definitiva da empreitada em epígrafe, datado de 11 de Janeiro, último, que 

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

segundo o qual os trabalhos nele referidos e recebidos provisoriamente em 03 de Maio 

de 2006, reportando a sua conclusão a 16 de Maio de 2005, data a partir da qual se 

iniciou o prazo de garantia, se encontram em condições de serem recebidos 

definitivamente, nos termos do art.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Mais 
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informam que se encontram reunidas as condições para o cancelamento da garantia 

bancária e restituição dos depósitos de garantia efectuados, nos termos do art.º 229.º, 

do diploma acima referido. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

080 - 310/302/158 - RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS - RUA DA BOGALHEIRA E ARRANJOS EXTERIORES 

DO CEMITÉRIO DE ALVITE - Recepção Definitiva =========================== 

========== Oriundo da Comissão constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, Eng.º EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante 

desta Câmara, e pelo Senhor NUNO RICARDO RUA, representante da firma ASCOP – 

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA, presente à reunião auto de recepção 

definitiva da empreitada em epígrafe, datado de 07 de Janeiro, último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual os 

trabalhos nele referidos e recebidos provisoriamente em 03 de Outubro de 2005, data a 

partir da qual se iniciou o prazo de garantia, se encontram em condições de serem 

recebidos definitivamente, nos termos do art.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março. Mais informam que se encontram reunidas as condições para o cancelamento da 

garantia bancária e restituição dos depósitos de garantia efectuados, nos termos do art.º 

229.º, do diploma acima referido. -------------------------------------------------------------------------- 
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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. ============================================== 

081 - 310/302/159 - RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS – RUA DAS LAJES E DO PERNACOLAU, 

NOS ARCOZELOS - Recepção Definitiva ================================== 

========== Oriundo da Comissão constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, Eng.º EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante 

desta Câmara, e pelo Senhor JOÃO CARLOS DA COSTA PINTO, representante da 

firma, JOÃO AUGUSTO PINTO AVELEIRA & FILHOS, LDA, presente à reunião auto de 

recepção definitiva da empreitada em epígrafe, datado de 05 de Janeiro, último, que 

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

segundo o qual os trabalhos nele referidos e recebidos provisoriamente em 05 de 

Janeiro de 2006, reportando a sua conclusão a 29 de Setembro de 2005, data a partir da 

qual se iniciou o prazo de garantia, se encontram em condições de serem recebidos 

definitivamente, nos termos do art.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Mais 

informam que se encontram reunidas as condições para o cancelamento da garantia 

bancária e restituição dos depósitos de garantia efectuados, nos termos do art.º 229.º, 

do diploma acima referido. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

da empreitada em epígrafe, bem como cancelar as garantias e restituir os depósitos de 
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garantia, nos termos legais. ============================================== 

082 - 310/302/161 - RECTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS 

ARRUAMENTOS URBANOS EM ALVITE - Recepção Definitiva ================= 

========== Oriundo da Comissão constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, Eng.º EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante 

desta Câmara, e pelo Senhor JOÃO CARLOS DA COSTA PINTO, representante da 

firma, JOÃO AUGUSTO PINTO AVELEIRA & FILHOS, LDA, presente à reunião auto de 

recepção definitiva da empreitada em epígrafe, datado de 05 de Janeiro, último, que 

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

segundo o qual os trabalhos nele referidos e recebidos provisoriamente em 05 de 

Janeiro de 2006, reportando a sua conclusão a 06 de Outubro de 2005, data a partir da 

qual se iniciou o prazo de garantia, se encontram em condições de serem recebidos 

definitivamente, nos termos do art.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Mais 

informam que se encontram reunidas as condições para o cancelamento da garantia 

bancária e restituição dos depósitos de garantia efectuados, nos termos do art.º 229.º, 

do diploma acima referido. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

083 - 310/302/162 - RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS - RUA DA VEIGA - VILA DA RUA - 
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Recepção Definitiva =================================================== 

========== Oriundo da Comissão constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, Eng.º EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante 

desta Câmara, e pelo Senhor JOÃO CARLOS DA COSTA PINTO, representante da 

firma, JOÃO AUGUSTO PINTO AVELEIRA & FILHOS, LDA, presente à reunião auto de 

recepção definitiva da empreitada em epígrafe, datado de 05 de Janeiro, último, que 

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

segundo o qual os trabalhos nele referidos e recebidos provisoriamente em 05 de 

Janeiro de 2006, reportando a sua conclusão a 27 de Outubro de 2005, data a partir da 

qual se iniciou o prazo de garantia, se encontram em condições de serem recebidos 

definitivamente, nos termos do art.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Mais 

informam que se encontram reunidas as condições para o cancelamento da garantia 

bancária e restituição dos depósitos de garantia efectuados, nos termos do art.º 229.º, 

do diploma acima referido. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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 e Equipamentos Educativos” 

084 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Ponto de situação ============================================= 

========== O Senhor Presidente informou o Órgão Executivo sobre a fase em que se 
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encontra o processo referido em epígrafe, afirmando que tinha a expectativa de, na 

reunião que hoje se realiza, poder ser apreciado o relatório final do Júri, para efeitos de 

análise e eventual adjudicação. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Todavia, o Senhor Presidente deu conta que ontem, último dia do prazo legalmente 

concedido aos concorrentes para realização da audiência prévia, foram apresentadas 

duas reclamações na plataforma electrónica, já no final do dia, pelo que informou não ter 

sido possível ao Júri proceder à análise das mesmas. ---------------------------------------------- 

----- Ainda no uso da palavra, deu conhecimento do Relatório Preliminar, constituído por 

sessenta e duas páginas, informando, ainda, das conclusões insertas no documento 

também elaborado pelo Júri, onde, pelas razões ali descritas, designadamente pelo 

elevado número de propostas e complexidade na análise dos factores e subfactores dos 

critérios de adjudicação, é fundamentado e justificado o período em que decorreram os 

trabalhos de apreciação das propostas. ----------------------------------------------------------------- 

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

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

085 - 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 
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169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de 

Novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

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

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

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

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

----- JUDITE DA SILVA CARVALHO ABELHA, para instalação de um estabelecimento de 

bebidas com música ao vivo, que pretende levar a efeito no lugar denominado Farol, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 248.07; -------------------------- 

----- JOSÉ LUÍS SANTOS ROSÁRIO, para reconstrução e ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Portela, Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proc.º n.º 221.10. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, 
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do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei 

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

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

086 – 360/336/9.10 – OBRAS PARTICULARES – Comunicação Prévia – Construção 

de um abrigo de viaturas - Recurso ====================================== 

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

reunião realizada em 24 de Dezembro de 2010, exarada a folhas 291, ponto 266, do 

livro de actas 141, em que, relativamente à comunicação prévia para construção de um 

abrigo de viaturas, que o Senhor ANTÓNIO FRANCISCO PINTO REIS pretende levar a 

efeito nos lote nº.s 12 e 17, do loteamento a que se refere o alvará nº. 8/79, no lugar 

denominado Lagarteira, Freguesia de Moimenta da Beira, foi deliberado solicitar ao 

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, que 

informasse a Câmara Municipal sobre eventuais possibilidades de alterações, que 

possam permitir o cumprimento das leis e regulamentos em vigor, novamente presente à 

reunião este processo, acompanhado da informação do referido Vereador, que nesta 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação do Vereador supra citado, e dado que 

se trata de uma construção amovível, com carácter provisório, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso apresentado e comunicar ao requerente que 

deve proceder à autoliquidação das taxas. =================================== 

087 – 360/336/4.11 – OBRAS PARTICULARES – Comunicação Prévia – Construção 
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de uma habitação unifamiliar - Recurso =================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu rejeitar a comunicação prévia para 

construção de uma habitação unifamiliar, que a Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & 

PEREIRA, LDA. pretende levar a efeito no lugar denominado Covas do Barro, lote n.º 

18, do loteamento a que se refere o alvará n.º 3/2001, Freguesia de Moimenta da Beira, 

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

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

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

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 55-RJ/DOP/2011, de 16 do 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, tomando em consideração a 

exposição da requerente, e as eventuais contradições verificadas no regulamento, dar 

provimento ao recurso apresentado, e comunicar ao requerente que deve proceder à 

autoliquidação das taxas. =============================================== 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ 
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TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. =================================== 

088 – 360/338/174.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de isenção da 

apresentação de apólice de seguro de acidentes pessoais e de alvará de industrial 

de construção civil =================================================== 

========== Oriundo do Senhor LUÍS PEREIRA DA SILVA PAIVA, presente à reunião 

um pedido de isenção da apresentação de apólice de seguro de acidentes pessoais e de 

alvará de industrial de construção civil, para levantamento do alvará de licença de 

construção, referente à reconstrução de um edifício destinado a arrumos – legalização, 

sito no lugar denominado Rua do Forno de Cima, na Freguesia de Sarzedo. ========= 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 41-RJ/DOP/2011, de 04 do 

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

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

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata de uma legalização, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, isentar o requerente da apresentação dos elementos, de acordo com o 

artigo 64º., do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização. ===============    

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

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

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

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

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude de o assunto a que se refere o ponto seguinte 
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estar relacionado com a decisão do indeferimento por si proferida. ================= 

089 – 360/338/110.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura –

Legalização de uma habitação unifamiliar - Recurso ========================= 

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

reunião realizada em 13 de Dezembro de 2010, exarada a folhas 256, ponto 231, do 

livro de actas 141, em que, relativamente à legalização das alterações que o Senhor 

JOSÉ DE JESUS ALEXANDRE levou a efeito na sua casa de habitação, sita no lugar 

denominado Laje do Vale, Freguesia de Ariz, foi deliberado solicitar ao Vereador em 

Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, que se deslocasse ao 

local para se inteirar do processo em causa e informar a Câmara Municipal em 

conformidade, novamente presente à reunião este processo, acompanhado da 

informação do referido Vereador, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

apresentado e aprovar o projecto de arquitectura. ============================= 

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

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

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

090 – 360/338/24.10 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades –

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

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 
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reunião realizada em 16 de Setembro de 2010, exarada a folhas 113, ponto 103, do livro 

de actas 141, em que foi deliberado aprovar o projecto de arquitectura para construção 

de uma habitação unifamiliar, que a Senhora MARTA ANDREA RAMALHO DE 

ALMEIDA CARDOSO pretende levar a efeito no lugar denominado Corgacia, na 

localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, novamente presente à reunião o referido 

processo acompanhado dos projectos de especialidades. ----------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 37-RJ/DOP/2011, de 04 do 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 
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12H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 


