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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZASSEIS DE  MARÇO DO ANO 

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

ACTA N.º 06/12 

========== Aos dezasseis dias do mês de Março 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 e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, 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. 87º., da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ============================== 

ABERTURA DA REUNIÃO  ==============================================  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 

conjugado com o nº. 2, do artº. 78º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a 

Câmara tomou conhecimento do pedido de JUSTIFICAÇÃO de falta a esta reunião, 

apresentado pelo Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, deferido por Despacho do 

Senhor Presidente, nos termos da competência delegada pela Câmara Municipal, em 

reunião realizada em 13 de Outubro de 2009. ================================ 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  

150 – 020/030/000 – PROTOCOLOS ====================================== 

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

02 de Setembro de 2011, exarada a folhas 105, ponto 99, do livro de actas 143, em que 

foi deliberado estudar a possibilidade de celebração de protocolos de colaboração com a 

Associação de Funcionários do Município de Moimenta da Beira e com a Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Varosa e Douro, no sentido dos seus associados 

obterem descontos na utilização dos espaços desportivos e de lazer, presente à reunião 

a informação do Gabinete Jurídico nº. 06.11, datada de 19 de Setembro de 2011, a 

submeter à aprovação da Câmara Municipal as minutas dos referidos protocolos, que 

nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante.  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, que seja apresentada uma 

proposta concreta de redução de taxas, para ulterior decisão. ====================   

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

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

151 – 110/114/000 – INSPECÇÃO ORDINÁRIA AO MUNICÍPI O DE MOIMENTA DA 

BEIRA – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU –  Notificação  ======== 

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

17 de Fevereiro, último, exarada a folhas 106, ponto 101, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar ao Gabinete Jurídico que elabore competente resposta ao Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, dos factos participados pela IGAL, presente à reunião o 

ofício n.º 000742, datado de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde, tendo em conta a 

complexidade dos assuntos em causa, a Câmara requer a concessão de um prazo 

adicional para a prestação de informações. ------------------------------------------------------------ 

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

152 – 150/992/000 – ACTUALIZAÇÃO DAS TAXAS PARA O A NO DE 2012 DO 

REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DAS TAXAS MUNI CIPAIS 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de deliberação  ==================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 28 de Fevereiro, último, exarada a folhas 59, ponto 052, deste livro de 

actas, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 07, datado de 28 de 

Fevereiro, último, informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi 

deliberado aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal, de não actualização 

das taxas previstas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, 
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para o ano de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

153 – 210/207/000 – CASA NOSSA – ASSOCIAÇÃO DE SOLI DARIEDADE SOCIAL 

DE S. MARTINHO – Atribuição de apoio financeiro  ========================== 

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

comunicação, datada de 23 de Fevereiro, último, a solicitar o pagamento de todas as 

verbas atribuídas por esta Câmara Municipal, bem como a atribuição de uma 

comparticipação financeira para a obra de construção do lar, atendendo a que os 

recursos financeiros de que dispõe se revelam manifestamente insuficientes, face aos 

encargos assumidos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/080701, onde, em 12 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 93.970,00 (noventa e três mil novecentos e setenta 

euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.3.2., código 08 e 

n.º 22/2012, onde, na mesma data existia um saldo disponível de € 20.000,00 (vinte mil euros).” ------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

atribuir um apoio global no montante de € 85.000,00 (oitenta e cinco mil euros), para 

construção do lar, devendo, no corrente ano, ser pago, por conta, a verba de € 
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20.000,00 (vinte mil euros), e a parte remanescente ser assumida nos orçamentos dos 

próximos anos. ======================================================= 

154 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2011 –  

13.ª, 14.ª, 15.ª, 16.ª e 17.ª Alterações – Conhecim ento  ======================== 

========== No âmbito da competência delegada fixada pela deliberação tomada na 

primeira reunião deste Executivo, realizada em 04 de Novembro de 2009, exarada a 

folhas 91 e 92, ponto 087, do livro de actas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, 

do artigo 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, presentes à reunião as 13.ª, 14.ª, 15.ª, 16.ª e 17.ª Alterações ao 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, aprovadas por 

Despachos do Senhor Presidente da Câmara, respectivamente datados de 8 de 

Novembro e 7, 16, 27 e 30 de Dezembro, de 2011. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------  

“Tesouraria” 

155 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 15, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 545.463,97 

(quinhentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três euros e noventa e 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  451.573,68     
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                            b) Dotações não Orçamentais............ €    93.890,29 

                           TOTAL……………...... €  545.463,97 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Vias de Comunicação e Transporte” 

156 - 310/301/217 - RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 

1039, ENTRE ALVITE E ESPINHEIRO – Conta Final  ========================== 

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

reunião a informação com a referência INF010/DOM/2012, datada de 5 do corrente mês, 

que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se considera 

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

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo os elementos da 

Conta da Empreitada, em cumprimento do disposto no Art.º 222.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, fazendo-se notar o seguinte: --------------------------------------------------------------------------- 

----- 1.º Os elementos da Conta da Empreitada, foram devolvidos pelo empreiteiro PAVIA, SA, com a 

sua subscrição devida, e sem que aquele tenha deduzido qualquer reclamação; --------------------------- 

----- 2.º Assim, a presente Conta da Empreitada, deverá agora ser posta à consideração superior, para 

apreciação e posterior devolução do Dono de Obra.” --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

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

========== O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ausentou-se da 

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



 F lF lF lF l.161 
____________ 

 

____________ 

2012.03.16 
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 

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

157 - 310/302/153 - REABILITAÇÃO DA ROTUNDA DA EN 2 26, AO KM 43,600, DA 

RUA ENG. AMARO DA COSTA, EM MOIMENTA DA BEIRA - Con ta Final -  Auto de 

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

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

presente à reunião a informação n.º JP053/DOM/2012, datada de 27 de Fevereiro, 

último, que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva da empreitada em 

epígrafe, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer 

parte integrante, com o seguinte teor: -------------------------------------------------------------------- 

----- “Tendo sido já levada a efeito a Recepção Provisória da Empreitada, apresenta-se o Mapa de Conta 

Final da mesma, devidamente assinado pelas partes, assim como o respectivo Auto de Recepção 

Definitiva.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- b) 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” 

158 - 310/302/403 - CRIAÇÃO DA ZONA DE LAZER DE LEO MIL – CIRCUITO DE 

MANUTENÇÃO – Auto de Recepção Definitiva  ============================= 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS, presente à 
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reunião o auto de recepção definitiva da empreitada em epígrafe, que nesta acta se 

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

trabalhos acima referidos encontram-se em condições de serem recebidos 

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

bem como, estão reunidas as condições para o cancelamento das garantias bancárias 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, nos termos da informação técnica, bem como cancelar as 

garantias e restituir os depósitos de garantia. ================================= 

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

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

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

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS  

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

159 - 340/323/500 – PDM - Proposta de delimitação d a REN Bruta, no âmbito da 

proposta da revisão do PDM de Moimenta da Beira  ========================= 

========== Oriunda da empresa SINTESE, Consultoria em Planeamento, Lda., 

presente à reunião uma comunicação, datada de 15 de Fevereiro, último, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a apresentar 

nova proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional – REN Bruta para o 
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concelho de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS prestou a 

informação n.º 12-LS/DEP/2012, datada de 06 do corrente mês, com o seguinte teor: ---- 

----- “No decurso normal do processo de Revisão do Plano Director Municipal de Moimenta da Beira, 

encontra-se elaborado o Processo de Delimitação da REN Bruta para o Concelho de Moimenta da Beira. 

A delimitação obtida para a REN Bruta resultou da aplicação dos critérios em vigor, bem como das 

orientações que foram sendo dadas pela entidade com jurisdição sobre esta matéria, (neste caso, pela 

Direcção de Serviços do Ordenamento do Território da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na fase seguinte deste processo, serão preparados os pedidos de exclusão do regime da REN, e 

respectiva fundamentação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, em consequência do processo de delimitação da REN, resultou um facto de extrema 

importância: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- ⇒ Verifica-se a existência de espaços considerados urbanos pelo PDM em vigor que surgem 

incluídos na delimitação obtida para as áreas da “nova” REN. ----------------------------------------------- 

----- Ora, sendo praticamente certo que as áreas consolidadas pertencentes aos espaços urbanos do 

PDM em vigor serão objecto de exclusão da REN, já não será tão certo que as restantes áreas 

pertencentes aos mesmos espaços urbanos venham a ser excluídas da REN. ------------------------------ 

----- Como não poderia deixar de ser, serão preparados cadernos de encargos de exclusão do regime 

da REN que contemplarão os perímetros urbanos já apresentados em sede de “proposta de plano”, que, 

recorde-se, congregam a maioria dos espaços urbanos do PDM em vigor, bem como as expansões 

desses espaços consideradas justificáveis. -------------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, a CCDR-N poderá vir a não aprovar todas as exclusões que venham a ser 

propostas/solicitadas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Alerta-se que, caso não venham a ser aprovadas as exclusões propostas, (nomeadamente, das 

áreas actualmente consideradas espaços urbanos do PDM), os direitos de urbanização e edificação das 
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populações e dos cidadãos visados podem vir a ser perdidos. ----------------------------------------------- 

----- A presente informação surge assim para alertar a Câmara Municipal que, caso os pedidos de 

exclusão da REN não venham a ser aprovados, a situação deverá ser devidamente ponderada e objecto 

de uma posição por parte da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------- 

----- Logicamente, a Câmara Municipal será alertada por estes serviços quando estivermos perante uma 

decisão da CCDR-N quanto aos pedidos de exclusão da REN, e houver pois necessidade de uma reflexão 

sobre esta matéria.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Proceder ao envio de Processo de Delimitação da REN Bruta, nos termos 

propostos, por ter resultado da aplicação dos critérios legalmente em vigor, bem como 

das as orientações que foram sendo dadas pelos Serviços do Ordenamento do Território 

da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; ------------------------- 

----- b) Não aceitar que, injustificadamente e por razões meramente administrativas, as 

populações e os cidadãos visados possam a vir a perder expectativas de investimento e, 

por consequência, de desenvolvimento das suas terras, já de si tão sujeitas ao 

abandono e que, por isso mesmo, a Câmara Municipal apresentará, oportunamente, 

cadernos de encargos de exclusão do regime da REN que contemplarão os perímetros 

urbanos já apresentados em sede de proposta de plano, que congregam a maioria dos 

espaços urbanos do PDM em vigor, bem como as expansões desses espaços, 

consideradas justificáveis. =============================================== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

160 - 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, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “TELAS FINAIS”, 

“PROJECTOS DE ARQUTECTURA DEFERIDOS”, “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: ======================================= 

----- ABEL DOS SANTOS CARVALHO, para ocupação da via pública com materiais, em 

20m2, na Rua da Fonte, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 25.12. -------------- 

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

----- JOÃO RIBEIRO TEIXEIRA, para ampliação de um edifício habitacional e comercial, 

que está a levar a efeito na Rua Dr. Sá Carneiro, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que 

se refere o Proc.º n.º 582.93; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- VITOR MANUEL FERNANDES MALAIA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que está a levar a efeito na Rua do Muro, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 257.08; ----------------------------------------------------------------------------------- 
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----- EMÍDIO PINTO DE JESUS, para construção de uma habitação unifamiliar, que está 

a levar a efeito no lugar denominado Travessa, Freguesia de Castelo, a que se refere o 

Proc.º n.º 83.09. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- FAUSTO LOURENÇO, para construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Alangão, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º 

n.º 26.12; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- DANIEL ROSA DE ALMEIDA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Rebolal, Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proc.º n.º 15.12. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ DO CARMO TOMÁS, para alteração e ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Cardal, na localidade de Arcas, Freguesia de 

Sever, a que se refere o Proc.º n.º 163.06; ------------------------------------------------------------- 

----- REGINA LÚCIA PARENTE RIBEIRO, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Forno, na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que 

se refere o Proc.º n.º 62.11; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- AIDA MARIA JESUS DIAS, para recuperação, reabilitação e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Lage Velha, na 

localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 60.11. --- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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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 do assunto a que se refere o ponto seguinte 

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

161 - 360/337/14.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e Informação Prévia para 

instalação de uma garagem, comércio ou análise e re paro de veículos a motor e 

afins - Recurso  ====================================================== 

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

reunião realizada em 25 de Novembro de 2011, exarada a folhas 250, ponto 231, do 

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

para instalação de uma garagem, comércio ou análise e reparo de veículos a motor e 

afins, que o Senhor PAULO JORGE RIBEIRO TAVARES pretende levar a efeito no lugar 

denominado Montouro, Freguesia de Peva, não dar provimento ao recurso apresentado 

e manter o indeferimento com base na informação técnica, novamente presente à 

reunião o referido processo, acompanhado de um requerimento, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, 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 28-RJ/DOP/2012, de 23 de 
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Fevereiro, 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, reconhecer esta pretensão 

como equipamento público ou privado, de interesse regional e municipal, dado que, a 

mesma não se destina, nem poderá destinar, a Centro de Inspecção Técnica de 

Automóveis, mantendo assim intactas as deliberações tomadas anteriormente por esta 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, viabilizar a pretensão devendo o 

requerente no acto de entrega do projecto de arquitectura cumprir os seguintes pontos: - 

----- 1) Entregar o documento de legitimidade, com todos os artigos anexados, e com a 

área total de 6.170,00m2; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2) Apresentar parecer favorável da entidade Estradas de Portugal, S.A., ao nível da 

configuração do acesso e suas áreas afectas; --------------------------------------------------------

----- 3) Corrigir o destino final das águas pluviais, dando cumprimento à legislação; -------- 

----- 4) Apresentar novo parecer favorável, emitido pelo ICNB – Instituto da Conservação 

de Natureza e da Biodiversidade, I.P., ou declaração de dispensa, emitida por esta 

entidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5) Apresentar uniformidade em todas as peças escritas e desenhadas, não podendo 

haver incoerência entre elas =============================================   

 REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 
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========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

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

162 – 360/338/187.06 – OBRAS PARTICULARES – Telas f inais – Construção de um 

centro comercial  ===================================================== 

========== Oriundo da Firma ENEAGONO DESIGUAL – GESTÃO COMERCIAL, LDA, 

presente à reunião as telas finais referentes ao projecto de construção de um centro 

comercial que está a levar a efeito no lugar denominado Sarzeda, nesta Vila de 

Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 56A-SV/DOP/12, datada de 09 do 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais 

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

163 – 360/338/54.09 – OBRAS PARTICULARES – Reconstr ução e ampliação de um 

edifício destinado a lar de idosos  ======================================== 

========== Oriundo da OBRA KOLPING DE PORTUGAL, presente à reunião um 

requerimento a comunicar que, em reunião de Direcção, foi deliberado a não 

concretização do projecto, por razão económicas. --------------------------------------------------- 

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

o processo em causa. ================================================== 

164 – 360/991/7.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  emissão de parecer –  
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Certidão de compropriedade  =========================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL ANTÓNIO SOBRAL MORGADO, 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 47-SV/DOP/12, datada de 29 de 

Fevereiro, último, emitindo parecer favorável. --------------------------------------------------------- 

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

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

165 – 360/991/8.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora ILDA PARENTE CARDOSO FERREIRA, 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 58-SV/DOP/12, datada de 12 do 

corrente mês, emitindo parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

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

166 – 360/991/10.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE, 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 62-SV/DOP/12, datada de 14 do 

corrente mês, emitindo parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 

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

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

04 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

“Educação” 

167 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

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

========== Oriunda da DASE – Divisão de Acção Social e Educação, presente à 

reunião a Informação n.º 18/DASE/2012, datada de 5 do corrente mês, que nesta acta 
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se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente a 

uma aluna residente na localidade de Soutosa, que pretende ser reposicionada no 

Escalão “A”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040802, 

onde, existe um saldo disponível de € 15.150,00 (quinze mil, cento e cinquenta euros), e que o mesmo 

está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 05 e n.º 14/2012, com a 

dotação de € 8.000,00 (oito mil euros).”----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de reposicionamento de escalão, 

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

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 

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 

12H05. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


