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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TREZE DE MAIO DO ANO DE 

DOIS MIL E ONZE ==================================================== 

ACTA N.º 11/11 

========== Aos treze dias do mês de Maio 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 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
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02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Taxas e Licenças ” 

193 – 110/105/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE CABAÇOS – Limites da Freguesia = 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Cabaços, presente à reunião um “e-

mail”, datado de 27 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito 

e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, e à semelhança 

do que aconteceu com as Freguesias de Moimenta da Beira e Leomil, solicita que seja 

alargada a intervenção dos técnicos do Instituto Geográfico Português (IGP), para 

corrigir os limites da sua freguesia. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, mandatar o Senhor Presidente 

para, junto das autarquias envolvidas, encontrar uma solução amigável que possa 

prescindir dos serviços do IGP. =========================================== 

194 – 110/105/000 – 210/207/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL  E JUNTA DE 

FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA – Limites de Freguesia entre Leomil e 

Moimenta da Beira ==================================================== 

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

18 de Março, último, em que foi deliberado diligenciar a vinda dos técnicos do Instituto 

Geográfico Português (IGP), para procederem ao levantamento documental e geográfico 

no sentido de se apurar os verdadeiros limites entre as duas freguesias, presente à 

reunião o ofício desta Instituição, com a referência 695/DSIC/DAIC/2011, datado de 15 

de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 
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parte integrante, a informar que poderá iniciar o procedimento de delimitação e 

demarcação administrativa, de acordo com os itens mencionados no referido ofício, e 

que a referida prestação de serviços é no montante de � 1.786,05 (mil, setecentos e 

oitenta e seis euros e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------------- 

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

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

vir a assumir os encargos com o IGP, logo que se verifique que essa intervenção é 

pertinente, à luz do actual momento político e das propostas que existem sobre esta 

matéria. =============================================================  

195 - 150/167/200 – LICENCIAMENTO PARA LANÇAMENTO DE FOGUETES e 

OUTRAS FORMAS DE FOGO – Despacho de Deferimento - Ratificação ========== 

======== Presente à reunião o Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, que deferiu o pedido de licenciamento para 

lançamento de foguetes e outras formas de fogo, apresentado pelo Senhor MANUEL DE 

JESUS BERNARDO, em representação da Comissão de Festas, em honra de S. 

Torcato, a realizar nos dias 21, 22 e 29 do corrente mês, na Freguesia de Cabaços. ------�
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DELIBERAÇÃO:� A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 14 de 

Setembro, ratificar o Despacho que deferiu o referido pedido de licenciamento. ======= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

196 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Clube de Desporto e 

Recreio de Moimenta da Beira” – Aquisição de uma viatura de 9 lugares ======== 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à aquisição de uma viatura de 

nove lugares, cujo orçamento é de � 8.000,00 (oito mil euros). ---------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela Comissão de Análise de Candidaturas, que emite 

parecer no sentido da atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara 

Municipal até ao montante de � 2.000,00 (dois mil euros). ---------------------------------------- 

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

%%%%%� ������ ���	
��� 
���� 	�� ���������� �
�����	�� �	� 	����	� ���� ��� ������ ��������� �	� ���������

�
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���� �	�� ���������� � ����	�� �
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��
����<%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 
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regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Clube um 

apoio financeiro no montante de � 2.000,00 (dois mil euros), para os fins propostos. === 

197 – 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA – 

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

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

datado de 5 de Abril, último, onde, pelos motivos ali expostos, solicita a atribuição de um 

subsídio extraordinário de � 5.000,00 (cinco mil euros). --------------------------------------------

------ Submetido o assunto à apreciação do Senhor Vice-Presidente, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, o mesmo prestou a seguinte 

informação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

%%%%%%� �9� ;��*�� ��� "����
��� �� =��
���� ��� 8������	� �	� >��
	� �������	� ����� ��*������ ���
	�
���?
����

	���	����	��
	4�������
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������	����	�������	�����	�����	����	���@�
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�����������������
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� �������%���5��� ���	� �������	��������
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���������	�	�<�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

DELIBERAÇÃO: Não tendo enquadramento regulamentar, mas também considerando 

as dificuldades financeiras que atravessa, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

indeferir o apoio financeiro solicitado. ======================================= 

198 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “UNISE - 
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Universidade Sénior Infante D. Henrique” – Apoios diversos ================== 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado a apoios diversos, cujo 

orçamento é de � 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos euros). ------------------------------ 

----- O processo foi analisado pela Comissão de Análise de Candidaturas, que emite 

parecer no sentido da atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara 

Municipal até ao montante de � 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). ---------------------- 

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

%%%%%� ������ ���	
��� 
���� 	�� ���������� �
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�	������������������/�0-�---�--�3��4�������
����<%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

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

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

apoio financeiro no montante de � 1.500,00 (mil e quinhentos euros), destinado à 

aquisição de equipamentos, não sendo possível, nesta data, apoiar financeiramente esta 

instituição nas actividades que pretende desenvolver. ========================== 

199 - 210/207/000 – UNICEF – Comité Português para a Unicef – Pedido de subsídio 

para vacinação contra o Sarampo ======================================= 

========== Oriundo do Comité referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 
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Circular, com a referência IMU11CORRP-120738, datada de Março do corrente ano, 

solicitando a atribuição de um subsídio para, juntamente com a Organização Mundial de 

Saúde, continuarem a reduzir drasticamente a mortalidade infantil derivada do Sarampo.  

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

%%%%%� ������ ���	
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Comité um 

subsídio no montante de �100,00 (cem euros), para os fins propostos. ============= 

200 - 230/262/000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS RESPEITANTES AO ANO DE 2010 = 

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

15 de Abril, último, exarada a folhas 181, ponto 165, deste livro de actas, em que foi 

deliberado submeter o assunto à apreciação e votação da Assembleia Municipal, tendo 

em conta o disposto na alínea c), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, presente à reunião o ofício 

n.º 8, deste órgão deliberativo, datado de 29 de Abril, último, acompanhado da minuta da 

acta – parte respectiva -, informando que foi deliberado aprovar a Prestação de Contas 

respeitante ao ano de 2010.--------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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201 – 230/273/000 – ACIDENTE OCORRIDO NA ESTRADA MUNICIPAL DE SEGÕES 

– Pedido de Indemnização ============================================= 

======== Oriundo do Senhor CARLOS MANUEL RIBEIRO GONÇALVES, residente 

junto à Estrada Nacional N.º 226, n.º 37, na localidade de Ponte do Abade, presente à 

reunião uma comunicação, registada sob o n.º 829, em 09 de Fevereiro, último, a 

solicitar uma indemnização pelos prejuízos causados na sua viatura, relativamente a um 

acidente ocorrido no dia 18 de Novembro de 2009, provocado pela existência de um 

buraco na estrada ao chegar ao cruzamento de Segões. ------------------------------------------ 

------- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo emitiu o Parecer n.º 17.11, 

datado de 07 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante, alertando ainda para o facto de ser necessário apurar se o 

valor de � 1.606,67 (mil, seiscentos e seis euros e sessenta e sete cêntimos), 

reivindicado pelo requerente, é, efectivamente o real valor pago pela reparação da 

viatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- ������ ���	
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DELIBERAÇÃO: Face  à posição assumida pelo Gabinete Jurídico, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, apurar se o valor reclamado pelo requerente se justifica perante os 
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prejuízos causados, bem como deve também ser confirmado o respectivo pagamento. = 

“Património” 

202 – 130/151/100 – CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE UM 

PRÉDIO RÚSTICO, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL DE MOIMENTA DA BEIRA, 

SOB O ARTIGO 514.º, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO 

DE MOIMENTA DA BEIRA ============================================== 

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

16 de Julho de 2008, exarada a folhas 48, ponto 046, do livro de actas 134, em que foi�

deliberado ratificar o contrato-promessa celebrado em 11 de Julho do mesmo ano, 

referente à aquisição de um prédio rústico, inscrito na matriz predial de Moimenta da 

Beira, sob o artigo 514.º, presente à reunião a Informação n.º 02.11, do GABINETE 

JURÍDICO, como aditamento à informação n.º 01.11, datada de 4 de Março do corrente 

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

integrante, onde, para além de manter tudo quanto se disse na dita informação na 

integra, apenas acrescenta o seguinte: ------------------------------------------------------------------ 

----- a) Que o Senhor António Gomes da Mariana faleceu em data posterior à elaboração 

da informação a que acima se alude; -------------------------------------------------------------------- 

----- b) Que, atento o facto, o Executivo Camarário deverá deliberar no sentido de 

adquirir o prédio rústico em questão aos Herdeiros de António Gomes da Mariana. -------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Gabinete Jurídico 

que crie as condições necessárias à celebração da respectiva escritura de compra e 
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venda. ============================================================== 

 “Tesouraria” 

203 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 12, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de � 187.735,68 (cento e 

oitenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco euros e sessenta e oito cêntimos), assim 

discriminado: ======================================================== 

                            a) Dotações Orçamentais……………. �    48.741,02 

                            b) Dotações não Orçamentais............ �  138.994,66 

���������������������������������������������������������������������TOTAL……………...... �����187.735,68 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Edifícios e Equipamentos Educativos” 

204 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Contrato de financiamento ====================================== 

========== Presente à reunião o CONTRATO DE FINANCIAMENTO no âmbito do 

Programa Operacional Regional do Norte (ON.2), datado de 2 de Maio do corrente ano, 

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

segundo o qual o custo total elegível da operação ascende a � 3.602.857,74 (três 

milhões, seiscentos e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete euros e setenta e quatro 

cêntimos), a que corresponde uma cobertura financeira até ao montante máximo de � 
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2.882.286,19 (dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e seis 

euros e dezanove cêntimos) de comparticipação pelo FEDER, correspondente a uma 

taxa de co-financiamento de 80% do custo total elegível da operação. ------------------------- 

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

205 - 310/302/434 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Tribunal de Contas - Declaração de conformidade ==================== 

========== Oriundo do TRIBUNAL DE CONTAS, presente à reunião um fax, datado 

de 9 do corrente mês, registado nesta Câmara sob o n.º 2929, em 10 do mesmo mês, 

com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

�������C�@�
�	����D�����E����5����3����
������3���	���	�
�@�
���3���@���3@�
	����*:������������	
	����

������@�
���	���������	������6������	�	�������F��4��������
����	�0E�G���������H
�*��	�����;���	���

���B%$%�-00��������
�������	
���1��!��	�#�����!�(1'(2������B����&�����<��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

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

congratular-se com o bom trabalho realizado pelos serviços municipais neste processo.  

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

206 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

reunião realizada em 13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do 

livro de actas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
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seguir se identificam, “PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE USO”, “PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO”, “PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA 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. --------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE USO: ======================================= 

----- ÁLVARO RIBEIRO NOVO, para alteração do uso do andar definido como espaço 

administrativo afecto ao estabelecimento comercial, para salão de cabeleireiro / gabinete 

de estética e área administrativa, de um edifício sito na Rua da Tulha, Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 74.09. --------------------------------------------------------------- 

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

----- ANTÓNIO MENDES DÍONISIO, para ocupação da via pública em 10 m2 e alteração 

de uma placa com 48 m2, na Rua da Capela, na localidade de Sanfins, Freguesia de 

Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 63.11; ---------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DA FONSECA LAPA, para construção de um muro de vedação com 

130m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Mansilha, na localidade de 

Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 68.11. ----------------------------- 

PROJECTO  DE ARQUITECTURA INDEFERIDO: ============================ 

----- ALBERTINO DA SILVA CORREIA, para construção de um edifício destinado a 

aviário, que pretende levar a efeito no lugar denominado Corgo do Jorge, Freguesia de 
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Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 427.03. -------------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ RODRIGUES CARDOSO, para alteração ao projecto de construção de uma 

moradia unifamiliar, sita na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proc.º n.º 50.83. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

respeito directamente ao Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na alínea a), 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, assumindo a Presidência da mesma o 

Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ===== 

----- PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES DA BEIRA, LDA, para 

alteração ao projecto de reconstrução e ampliação de um edifício sito no Largo General 

Humberto Delgado, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

165.09. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Presidente regressou à reunião, 

retomando a presidência da mesma. ======================================= 
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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 dos assuntos a que se referem os pontos 

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

207 – 360/337/7.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia – 

Recurso ============================================================ 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o pedido de informação 

prévia para construção de uma moradia unifamiliar, que o Senhor MANUEL LOUREIRO 

pretende levar a efeito no lugar denominado Abrunhais, na Freguesia de Leomil, 

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 147-RJ/DOP/2011, de 09 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

apresentado e aprovar o pedido de informação prévia, ficando sob a responsabilidade do 

requerente a execução das infra-estruturas em falta. ------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o requerente que deverá 

cumprir, aquando da entrega do projecto de arquitectura, a deliberação de Câmara 

tomada em reunião ordinária realizada em 01 de Abril, último, exarada a folhas 165, 

ponto 153, deste livro de actas, no que diz respeito ao PMDFCI - Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios. ====================================== 

208 – 360/338/65.10 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Recurso ========================= 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o projecto de arquitectura 

para construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor MANUEL DE OLIVEIRA 

PRELADO pretende levar a efeito no lugar denominado Vale Covo, Freguesia de 

Cabaços, 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 143-RJ/DOP/2011, de 05 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 
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parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

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

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

apresentado e aprovar o projecto de arquitectura, ficando sob a responsabilidade do 

requerente a execução das infra-estruturas em falta. ------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o requerente que deverá, 

aquando da entrega dos projectos de especialidades, apresentar as declarações, de 

forma a fazer cumprir, a deliberação de Câmara tomada em reunião ordinária realizada 

em 01 de Abril, último, exarada a folhas 165, ponto 153, deste livro de actas, no que diz 

respeito ao PMDFCI - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. ====== 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ 

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

209 – 360/338/104.10 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Reconstrução de um edifício destinado a cozinha para apoio domiciliário ======= 

========== Oriundo da CASA NOSSA – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

SOCIAL, presente à reunião um pedido para reaprovação do projecto de arquitectura 

referente à reconstrução de um edifício destinado a cozinha para apoio domiciliário, sito 

no lugar denominado Vale, na localidade de São Martinho, Freguesia de Peva, assim 

como um pedido de isenção de apresentação dos projectos de especialidades, com 

base nos pressuposto descritos no requerimento, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar o projecto de 

arquitectura e isentar a requerente da apresentação dos projectos de especialidades, 

devendo ser emitida a respectiva licença de construção. ======================== 

210 – 360/347/2.11 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela – Pedido de 

emissão de certidão de destaque de parcela =============================== 

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

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

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

31 de Janeiro, último, em que decidiu proceder à audiência escrita do interessado 

Senhor AUGUSTO MONTEIRO, relativamente ao pedido de destaque de uma parcela 

de terreno de um prédio sito no lugar denominado Campo da Vinha, na Freguesia de 

Cabaços, presente à reunião o referido processo, acompanhado da resposta à 

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 139-RJ/DOP/2011, datada de 05 

do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 
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de Março, pelo que poderá ser emitida a respectiva certidão em conformidade. ======= 

211 – 360/347/3.11 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela – Pedido de 

emissão de certidão de destaque de parcela =============================== 

========== Oriundo do Senhor ABILIO DE AZEVEDO DOS SANTOS, presente à 

reunião um pedido de emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno, com 

a área de 3.835m2, de um prédio com a área total de 50.380m2, sito no lugar 

denominado Vinha da Faustina, na Freguesia de Paradinha. ------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 144-RJ/DOP/2011, datada de 05 

do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 5, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 

de Março, pelo que poderá ser emitida a respectiva certidão em conformidade. ======= 

04 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO 

04.01 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

“Habitação” 

212 - 370/356/000 – HABITAÇÃO SOCIAL – Actualização de Renda ============= 

========== Oriundo da Senhora MARIA RIBEIRO NOVO, residente no Bairro da 

Formiga, nesta Vila, presente à reunião um requerimento, registado sob o número 2559, 
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em 26 de Abril, último, a solicitar que seja actualizado o valor da renda que lhe foi 

atribuído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Submetido o assunto à Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a 

mesma prestou a informação n.º 21/DASE/2011, datada de 26 de Abril, último, que nesta 

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

DELIBERAÇÃO: Concordando com a informação técnica acima mencionada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, fixar a renda no valor de � 13,00 (treze euros). ========== 

213 - 370/356/000 – HABITAÇÃO SOCIAL – Actualização de Renda ============= 

========== Oriundo do Senhor JOÃO JORGE FERREIRA DOS SANTOS, residente no 

Bairro da Formiga, nesta Vila, presente à reunião um requerimento, registado sob o 

número 2853, em 6 de Maio, último, a solicitar que seja actualizado o valor da renda que 

lhe foi atribuído. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a 

mesma prestou a informação n.º 23/DASE/2011, datada de 6 de Maio, último, que nesta 

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

DELIBERAÇÃO: Concordando com a informação técnica acima mencionada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, fixar a renda no valor de � 4,75 (quatro euros e setenta e 

cinco cêntimos). ====================================================== 

214 - 370/356/000 – HABITAÇÃO SOCIAL – Actualização de Renda ============= 

========== Oriundo da Senhora MARIA ALZIRA DE JESUS NASCIMENTO 

BERNARDO, residente no Bairro da Formiga, nesta Vila, presente à reunião um 
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requerimento, registado sob o número 2752, em 3 de Maio, último, a solicitar que seja 

actualizado o valor da renda que lhe foi atribuído. ----------------------------------------------------

----- Submetido o assunto à Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a 

mesma prestou a informação n.º 24/DASE/2011, datada de 6 de Maio, último, que nesta 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar a renda no valor de � 4,75 

(quatro euros e setenta e cinco cêntimos). =================================== 

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 

11H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    
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