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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SETE DE ABRIL DO ANO DE DOIS 

MIL E QUINZE ======================================================= 

ATA N.º 07/15 

========== Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, nesta Vila de 

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

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

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

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

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

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

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por comunicação do Senhor Presidente, 

enviada em 30 de março, último, e cuja ordem do dia foi previamente distribuída a todos 

os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. CINQUENTENÁRIO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO VILAR – O 
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Senhor Presidente convidou os membros do Órgão Executivo para estarem presentes 

na cerimónia de comemoração do “Cinquentenário da Construção da Barragem do 

Vilar”, a realizar no próximo dia 26 do corrente mês, que a Associação Regional de 

Municípios do Vale do Távora vai levar a efeito e que contará com a presença do Senhor 

Secretário de Estado da Administração Local. ================================ 

----- 2. VERTICALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS EM ALTA E 

EM BAIXA - O Senhor Presidente informou que amanhã irá decorrer uma reunião na 

CIMDOURO, onde será discutido mais uma vez o processo de verticalização com vista à 

operação integrada dos sistemas em alta e em baixa. Neste contexto, deu conta que 

será analisado o estudo que a CIMDOURO mandou elaborar, cujos termos e condições 

admite que poderão vir a afastar os municípios, ou pelo menos, alguns municípios, do 

dito processo de verticalização. Na verdade, continuando no uso da palavra, o Senhor 

Presidente informou que o referido estudo apresenta algumas soluções que se afiguram 

responder melhor às necessidades dos municípios, por contrapartida das condições 

expressas no contrato de parceria pública com as Águas de Portugal, SGPS, S.A., 

designadamente por três grandes razões: a primeira tem a ver com a diminuição do 

valor das tarifas a cobrar aos utilizadores finais, a qual, não resolvendo totalmente o 

problema tarifário previsto na proposta das Águas de Portugal, apresenta uma 

diminuição de cerca de 30% no seu valor. Disse o Senhor Presidente a este propósito 

que admite, ainda, a possibilidade de vir a ser criada uma tarifa social para os casos que 

se justifique. A segunda razão prevista no estudo resulta da melhoria significativa da 
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remuneração a afetar aos ativos dos municípios, por comparação com os valores 

negociados no âmbito da dita parceria pública. Finalmente, a terceira razão, e talvez a 

mais significativa, concretiza-se pela possibilidade de criação de uma entidade 

intermunicipal, que garantirá total autonomia aos municípios aderentes na gestão deste 

processo, afastando-a dos centros do poder estatal. Afirmou, ainda, o Senhor 

Presidente, tratar-se de um avanço significativo neste assunto, que é tudo menos 

simples e linear, ao qual reconhece e admite grandes dificuldades no seu 

desenvolvimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- A propósito, o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, afirmou que vê com 

bons olhos a criação de uma entidade gestora intermunicipal prevista no dito estudo, 

para além de ser positivo uma melhor remuneração dos ativos dos municípios. Disse, 

também, que a dúvida se prende com o valor do tarifário para o consumidor final, facto 

pelo qual tem grande preocupação e que deve continuar a merecer por parte da Câmara 

Municipal a maior atenção no acompanhamento deste processo. -------------------------------

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, agradeceu a 

informação prestada pelo Senhor Presidente e disse concordar que a criação de uma 

tarifa social seria uma medida muito importante a ter em conta neste processo. O 

referido Vereador apresentou algumas dúvidas sobre a solução intermunicipal proposta 

no estudo, designadamente ao nível da responsabilidade pelo pagamento das dívidas 

dos municípios e pela manutenção da rede em baixas, assim como pelos investimentos 

necessários tendo em vista o aumento da eficiência do sistema. -------------------------------- 
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----- 3. BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO - O Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, solicitou esclarecimentos sobre a entrada em 

funcionamento do balcão único de atendimento, tendo em conta o tempo já decorrido 

após a conclusão das obras. Sobre este assunto, o Senhor Presidente afirmou estar 

previsto para meados do ano o funcionamento desta unidade, estando o aparente atraso 

relacionado com as questões burocráticas inerentes à aquisição de equipamento 

informático e outro, assim como da formação para os trabalhadores municipais. Ainda 

assim, disse o Senhor Presidente que tem a convicção que os munícipes estão a ser 

bem atendidos no atual espaço, não havendo demoras nem constrangimentos no 

atendimento, antes pelo contrário, que os processos decorrem de forma célere e 

expedita, em consequência do empenho e dedicação dos trabalhadores municipais. === 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

093 – 110/199/000 – PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUÍNDO 

OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS – Relatório de Monitorização do 

ano de 2014 ========================================================= 

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

Proposta, datada de 01 do corrente mês, acompanhada do Relatório de Monitorização 

do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, respeitante ao ano de 
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2014, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- “O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), foi criado através da Lei n.º 54/2008, de 4 de 

setembro, tratando-se de uma entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de 

Contas, e desenvolve uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e 

infrações conexa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou uma Recomendação, em 1 de julho de 2009, sobre 

“planos de gestão de corrupção e infrações conexas”, nos termos do qual os órgãos máximos das 

entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos, seja qual for a sua natureza, devem 

elaborar os respetivos e supra mencionados planos, que devem conter, nomeadamente, os seguintes 

aspetos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e infrações 

conexas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Com base na identificação dos riscos, elencar as medidas adotadas que previnam a sua 

ocorrência; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3. Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano; ----------------- 

----- 4. Elaboração de um relatório anual sobre a execução do plano. -------------------------------------- 

----- Assim, tendo sido aprovado o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão do Município de Moimenta 

da Beira, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, pela Câmara Municipal, em sua reunião 

ordinária, realizada em 22 de janeiro de 2010, e pela Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária, 

realizada em 30 de setembro, do mesmo ano, propõe-se, agora, a aprovação, pelos referidos Órgãos 

Autárquicos, do respetivo Relatório de Monitorização respeitante ao ano 2014, que junto se anexa.” ---- 

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

Monitorização, respeitante ao ano de 2014, referente ao Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, devendo o mesmo ser submetido à Assembleia 
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Municipal, para efeitos de aprovação. ====================================== 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

094 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – EMPRESA 

DESFRUTA - COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA – Pedido de libertação de garantia 

bancária ============================================================ 

========== Oriundo da Empresa em epígrafe, presente à reunião um ofício, datado de 

26 de março, último, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, solicitando a libertação da garantia bancária prestada à Câmara 

Municipal, referente ao Lote n.º 9, do Parque Industrial de Moimenta da Beira, uma vez 

que foram cumpridas todas as obrigações decorrentes da mesma. ----------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente fez referência à deliberação tomada pela Câmara 

Municipal, em sua reunião ordinária realizada em 24 de fevereiro de 2014, em que foi 

deliberado adjudicar à empresa DESFRUTA o referido lote, na condição da mesma 

apresentar, para efeitos de garantir um eventual incumprimento das condições 

contratuais, uma garantia bancária no valor de € 89.920,00 (oitenta e nove mil, 

novecentos e vinte euros), que deveria ser extinta após a conclusão dos trabalhos de 

construção da unidade a implantar no terreno, constando do processo a emissão da 

respetiva autorização de utilização. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à libertação total da 

referida garantia bancária, considerando que a condição e o fim para a sua constituição 
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se encontram cumpridos. =============================================== 

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

========== A Vereadora, em Regime de Tempo Inteiro, SUSANA ISABEL MARQUES 

LEMOS, ausentou-se da reunião por se encontrar impedida de participar nos termos da 

alínea b), do artigo 69.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 

6, do art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. =========================  

095 – 130/151/700 – CENTRAL DE CAMIONAGEM DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Arrendamento de sala ================================================= 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, datada 

de 26 de março, último, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------- 

----- “Considerando o requerimento apresentado pelo senhor Hugo Alexandre Gomes Alves Cardoso, 

registado nestes serviços sob o número 807, em 13 de fevereiro do corrente ano, a solicitar o 

“arrendamento de uma sala na central de Camionagem, para o desenvolvimento de um projeto de 

aplicação de novas tecnologias e automação na agricultura, com vista a futura criação de empresa” e de 

acordo com a informação da Secção de Património, exarada no mesmo, proponho: ----------------------- 

----- 1. O arrendamento da loja designada com a letra M, situada no Edifício da Central de 

Camionagem, uma vez que se encontra desocupada, e considerar ser a melhor solução de 

aproveitamento, quer para o interessado quer para o interesse público em geral. ------------------------- 

----- 2. Que a Câmara Municipal, adjudique por ajuste direto, com efeitos imediatos o dito 

arrendamento ao senhor Hugo Alexandre Gomes Alves Cardoso. -------------------------------------------- 

----- 3. Atendendo que o Regulamento da Central de Camionagem em vigor no Município de Moimenta 

da Beira é omisso no que se refere à figura jurídica do ajuste direto, que se aplique, por analogia, ao 

caso em apreço o calculo utilizado noutros arrendamentos comerciais da Central de Camionagem, ou 

seja, € 5,00 por m2, o que perfaz o total de € 60,00 (sessenta euros), por mês uma vez que o espaço 
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solicitado tem uma área de 12 m2.” --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do 

Senhor Presidente, devendo ser adjudicado ao requerente o arrendamento da referida 

sala da Central de Camionagem, por ajuste direto. -------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar o adjudicatário que deverá 

outorgar o respetivo contrato de arrendamento, com uma renda mensal de € 60,00 

(sessenta euros). ====================================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora SUSANA ISABEL 

MARQUES LEMOS regressou à reunião. ===================================  

02.02.04. TESOURARIA 

096 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 2, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 781.249,21 

(setecentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e nove euros e vinte e um 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  678.014,56 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €  103.234,65 

                           TOTAL: …………………………...€  781.249,21 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 
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“ESTUDOS E PROJETOS” 

097 - 610/606/000 - TRANSFERÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DA FARMÁCIA 

MODERNA, SITA EM MOIMENTA DA BEIRA - Pedido de “Parecer Prévio” ======== 

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

26 de janeiro, último, exarada a folhas 30, ponto 029, deste livro de atas, em que foi 

deliberado ratificar o despacho de emissão de parecer favorável quanto à transferência 

da localização da Farmácia Moderna, em Moimenta da Beira, nos termos do n.º 3, do 

artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, presente à reunião um oficio, da 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., datado 

de 24 de março, último, registado sob o nº 1654, a solicitar que esta Câmara Municipal 

emita “parecer prévio” quanto à transferência da localização da Farmácia Moderna, em 

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

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, o mesmo prestou a informação n.º 33-

LS/DPOUA/2015, datada de 30 do mesmo mês, com o seguinte teor: ------------------------- 

----- “A presente informação surge perante a solicitação do INFARMED – Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., para que, (nos termos do estabelecido no n.º 3, do art.º 1.º, 

da Lei n.º 26/2011, de 16 de junho, que alterou o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto), a 

Câmara Municipal emita “parecer prévio” sobre a transferência de instalações da Farmácia Moderna, em 

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

----- Em causa estará a pretensa transferência da farmácia em causa dos n.º(s) 23 e 25, do Largo 

General Humberto Delgado, em Moimenta da Beira, para o n.º 35, do mesmo Largo General Humberto 
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Delgado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Para a emissão do “parecer prévio” em causa, a Câmara Municipal deverá ter em conta o teor do 

n.º 2, do art.º 26.º, do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, na redação que lhe é dada pela Lei 

n.º 26/2011, de 16 de junho, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------- 

----- “2 - Na apreciação do pedido de transferência da localização da farmácia ter-se-á em atenção os 

seguintes critérios: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) A necessidade de salvaguardar a acessibilidade das populações aos medicamentos, a sua 

comodidade, bem como a viabilidade económica da farmácia, cuja localização o proprietário pretenda 

transferir; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) A melhoria ou aumento dos serviços farmacêuticos de promoção de saúde e do bem-estar dos 

utentes.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta que, com a transferência de instalações pretendida, estarão cumpridos os critérios 

da disposição acima transcrita, julga-se haver todas as condições para que a Câmara Municipal emita 

“parecer prévio” favorável à transferência em causa. -------------------------------------------------------- 

-----Em termos urbanísticos, não se conhece qualquer disposição que inviabilize a transferência 

pretendida pelos requerentes.”--------------------------------------------------------------------------------- 

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

relativamente à transferência da localização da Farmácia Moderna, em Moimenta da 

Beira. ============================================================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

098 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 
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reunião realizada em 24 de março, último, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

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

DE ARQUTETURA DEFERIDO”, “PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, 

no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho 

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

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

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- ABEL MACIEIRA NEVES, para construção de um muro de vedação com 30m, que 

pretende levar a efeito na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o 

Proc.º n.º 15.15; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LINO PEREIRA BARRADAS, para construção de um muro de vedação com 32m, 

que pretende levar a efeito na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que 

se refere o Proc.º n.º 17.15; -------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO: ================================= 

----- DAVIDE MANUEL DE JESUS FONSECA CENTEIO, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Lagoa”, 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 5.15.------------------------------ 

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

----- CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA BOTELHO, para construção de um armazém 

destinado a arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado Gandra, 

na localidade de Aldeia de Nacomba, União das Freguesia de Pêravelha, Aldeia de 
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Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 96.13; ------------------------------------------------- 

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

099 – 360/338/96.13 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de especialidades – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Legalização ====================== 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido solicitar ao Senhor CARLOS 

ALBERTO DE ALMEIDA BOTELHO, os elementos considerados em falta no projeto 

para construção de um armazém destinado a arrumos agrícolas, que pretende levar e 

efeito, no lugar denominado Gandra, na localidade de Aldeia de Nacomba, União das 

Freguesia de Pêravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, presente à reunião o referido 

processo acompanhado dos elementos solicitados, em que, pelos motivos ali descritos 

requer o deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 62-

SV/DPOUA/15, de 16 de março, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar, nos termos da 
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alínea f), do n.º 1, do art.º 69.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em virtude de o 

assunto a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão de 

indeferimento por si proferida. ============================================ 

100 – 360/338/28.14 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Construção da cobertura de um terraço – Recurso ========================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o projeto para construção da cobertura de um 

terraço de um edifício sito na Rua Direita, Freguesia de Cabaços, pertencente ao Senhor 

FERNANDO JUBILADO SANTOS, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3, 

do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nesta ata se considera 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 76-SV 

/DPOUA/15, de 30 de março, último, que nesta ata 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, enquadrar a pretensão nas 

exceções previstas no disposto no n.º 11, do artigo 24.º, do Regulamento do P.D.M., dar 

provimento ao recurso e aprovar o projeto de arquitetura, devendo o requerente 
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apresentar a Certidão da Conservatória do Registo Predial, aquando da entrega dos 

projetos de especialidades. ============================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. ====================== 

101 - 360/344/2.14 – OBRAS PARTICULARES – Constituição de propriedade 

horizontal - Alteração ================================================= 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido solicitar ao Senhor ANÍBAL DA 

MOTA, os elementos considerados em falta, no pedido de emissão de alteração da 

certidão de constituição de propriedade horizontal, de um edifício sito no lugar 

denominado Rebolal, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado pelos elementos solicitados, em que, pelos motivos ali descritos requer o 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 79-

SV/DPOUA/15, de 31 de março, 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 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a alteração à certidão em 
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conformidade. ======================================================== 

102 - 360/344/75.14 – OBRAS PARTICULARES – Constituição de propriedade 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DE JESUS e Outros, presente à reunião um 

pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal, de um edifício 

sito no lugar denominado Marmelal, Freguesia de Rua. -------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 78-

SV/DPOUA/15, de 30 de março, 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 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a certidão em conformidade. ===== 

103 – 360/347/3.98 e 360/347/1.04 – LOTEAMENTOS URBANOS – Operação de 

loteamento - Alteração ================================================ 

========== Oriundo da Firma COPA D’ÁRVORA, LDA, presente à reunião um pedido 

de alteração aos loteamentos, pertencentes ao Município de Moimenta da Beira, sitos no 

lugar denominado São Miguel, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que correspondem os 

alvarás ns.º 03/1998 e 01/2004. --------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 31-LS/DPOUA 
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/2015, datada de 23, de março, último, que nesta ata 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 aos 

loteamentos e emitir os respetivos alvarás. ================================== 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

104 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2014/2015 =========================================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 06.RIC/UODSCE/2015, 

datada de 19 de março, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, referente a um pedido de auxílios económicos para o 

ano letivo 2014/2015, instruído de acordo com o artigo 4.º, do Decreto-Lei nº. 55/2009, 

de 02 de março, acompanhada da respetiva informação da SECÇÃO DE 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do escalão 

“A” de auxílios económicos ao aluno referenciado na informação técnica acima 

mencionada, com efeitos a partir do corrente mês. ============================= 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 
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========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

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

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

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

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

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

12H00. =============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


