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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA NOVE DE JUNHO DO ANO 

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

========== Aos nove dias do mês de Junho 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 alterada para hoje, por decisão do Senhor Presidente da Câmara, 

oportunamente comunicada a todos os Vereadores, dentro do prazo a que se refere o 

nº. 3, do artigo 62º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, cuja ordem do dia havia sido 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 3, do 

art.º. 84º., da supra citada Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ==================== 

ACTA N.º 13/11 

ABERTURA DA REUNIÃO

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

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

 ==============================================  
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02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

“Gabinete Jurídico e de Contencioso” 

237 – 150/168/000 – CONTENCIOSO  - Obras de Jeremias de Macedo & Cª. Ldª., em 

contencioso nos Tribunais Administrativos e Fiscais de Coimbra e Viseu – 

Marcação de reunião

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

21 de Janeiro do corrente ano, exarada a folhas 30, ponto 028, deste livro de actas, 

presente à reunião uma exposição do Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, 

registada em 02 do corrente mês, sob o nº. 3460, 

 ================================================== 

que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente à reunião 

realizada no mesmo dia com o Senhor Presidente da Câmara e Vereadores, em regime 

de tempo inteiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

238 – 150/168/000 – CONTENCIOSO  - Obras de Jeremias de Macedo & Cª. Ldª, em 

contencioso nos Tribunais Administrativos e Fiscais de Coimbra e Viseu

========== Oriundas do Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, presentes à 

reunião três exposições, registadas em 02 e 07 do corrente mês, sob os nºs. 3479, 3480 

e 3552, respectivamente, 

 ======== 

que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela 

ficam a fazer parte integrante, relativamente ao contencioso existente com a empresa 

supra referenciada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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02.02 - 

“Secção de Contabilidade” 

DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

239 – 210/202/000 – QREN - EMPRÉSTIMO QUADRO DO BEI

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 11/DEF/PF, datada de 02 do corrente mês, 

 ================== 

que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante,

----- Assim, caso o Município de Moimenta da Beira pretenda aderir às candidaturas, um 

dos primeiros requisitos será a deliberação do Órgão Executivo de contrair o 

financiamento/aprovação da candidatura, devendo a mesma ser feita individualmente, 

dado que as candidaturas são singulares ou independentes. ------------------------------------- 

 informando que foi 

publicado o Despacho n.º 6572/2011, que traduz o acordo celebrado entre a República 

Portuguesa e o Banco Europeu de Investimento (BEI) de um empréstimo de 1.500 

milhões de euros para incentivar a execução do QREN, do qual a primeira tranche de 

450 milhões de euros foi já objecto de contrato de financiamento. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que, após a aprovação das 

referidas candidaturas, o processo volte à Câmara Municipal para análise da proposta 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a formulação de 

candidaturas individuais para as obras de “CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 

MOIMENTA DA BEIRA” e de “CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE 

MOIMENTA DA BEIRA - 1º. RELVADO”, com os valores máximos de financiamento 

previstos na informação técnica. -------------------------------------------------------------------------- 
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de contratação de empréstimo ao Banco Europeu de Investimento. ================ 

240 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO 

PERIMETRO DE LEOMIL – Manutenção da equipa de sapadores florestais – Pedido 

de subsídio

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

ofício n.º 25/11, datado de 31 de Maio, último, informando que se tem deparado com 

enormes carências financeiras, pelo que solicita a disponibilização atempada da verba 

incluída no orçamento do corrente ano a atribuir à Floresta XXI. --------------------------------- 

 ========================================================= 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/040701, onde, em 6 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 34.250,00 (trinta e quatro mil duzentos e cinquenta 

euros), estando previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no objectivo 1.2.1. código 05 e n.º 

4/2011, com a dotação de € 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta euros)”, tendo sido feita a 

proposta de cabimento com o n.º 899.” ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:

 “Património” 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, nesta fase, atribuir a esta 

Associação um subsídio no montante de € 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta 

euros), para os fins propostos. Mais foi deliberado, e também por unanimidade, 

manifestar disponibilidade para vir a atribuir posteriormente um apoio financeiro de valor 

idêntico, devendo, para o efeito, serem criadas as necessárias condições orçamentais. = 

241 – 130/151/700 – ZONA DE CAÇA TURISTICA “COUTO D’EL REI” – 

Arrendamento da Escola Primária de Paraduça ============================= 
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========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 23 de Maio, último, solicitando, pelas razões ali descritas, o 

arrendamento das instalações da Escola Primária de Paraduça, pelo valor de € 150,00 

(cento e cinquenta euros) anuais, e por um período provisório. ----------------------------------- 

------ Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA, o 

mesmo prestou a seguinte informação: ------------------------------------------------------------------ 

------ “A propósito da petição formulada pela empresa COUTO D’EL REI, Lda, de Leomil, relativamente 

ao assunto em epígrafe, cumpre informar: -------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito do Protocolo de cedência, aprovado em reunião realizada em 28/03/2007, cujas normas 

e critérios foram ratificados em reunião de 29/04/2010, as escolas encerradas pela DREN poderão ser 

cedidas, por períodos de 4 anos, a Juntas de Freguesia e a Associações Culturais e Recreativas, com 

sede no Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sendo assim, salvo melhor opinião, entendemos que a pretensão em causa não tem 

enquadramento no dito protocolo de cedência, na medida em que a requerente é uma sociedade por 

quotas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito da localização da escola, sempre se refere a existência do Clube Recreio e Cultural de 

Paraduça. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO

 “Tesouraria” 

: A Câmara deliberou, por unanimidade, permitir o uso da antiga Escola 

Primária de Paraduça, a título precário e provisório, pelo período de um ano, contado da 

data da assinatura do respectivo termo de permissão de uso do imóvel em causa. ==== 

242 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 8, que 

 ====================================== 
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acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 203.389,33 (duzentos 

e três mil, trezentos e oitenta e nove euros e trinta e três cêntimos), assim discriminado:  

                            a) Dotações Orçamentais……………. €    87.809,18 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €  

                                                                     TOTAL……………...... €   203.389,33 

115.580,15 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

“Edifícios e Equipamentos Educativos” 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

243 - 310/302/389 - VALORIZAÇÃO DA PONTE ROMANA DE ARIZ E DA SUA 

ENVOLVENTE - Liberação de caução

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS, presente à 

reunião a informação com a referência 29-LS/DEP/2011, datada de 27 de Maio, último, 

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

 ===================================== 

----- “Em 05 de Junho de 2001, a adjudicatária da “VALORIZAÇÃO DA PONTE ROMANA DE ARIZ E DA 

SUA ENVOLVENTE”, (neste caso, a FLOPONOR – Florestas e Obras Públicas do Norte S.A.), deu por 

encerrados os trabalhos em causa, cumprindo assim todas as suas obrigações contratuais. -------------- 

----- Neste momento, decorrido um período superior a 30 dias a partir do cumprimento de todas as 

obrigações contratuais por parte do adjudicatário, (e de acordo com o estipulado no ponto 1, do art.º 

77.º, do Decreto-Lei n.º 55/95, de 29 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 80/96, de 21 de Junho), 

estão reunidas as condições para que possa ser liberada a caução prestada inicialmente pelo 

adjudicatário”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica acima transcrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à libertação da caução prestada pela empresa adjudicatária, nos 
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termos legais. ======================================================== 

244 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Plano de Segurança e Saúde – Aprovação

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

reunião a informação com a referência INF029/DOM/2011, datada de 1 do corrente mês, 

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

 ========================== 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo o Plano de 

Segurança e Saúde da empreitada, que estes serviços consideram estar executado em 

conformidade com as disposições legais em vigor, e por isso, são de opinião que este documento se 

encontra em condições de obter a aprovação do Dono de Obra. ---------------------------------------------

---- Ainda neste âmbito solicita-se ao Dono de Obra que proceda à necessária nomeação do 

Coordenador de Segurança da Obra. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que o prazo de execução da empreitada será de 450 dias, sendo que a sua 

execução física já teve início no dia 10 de Maio do corrente ano de 2011, prevendo-se a sua 

conclusão para Agosto de 2012”. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- 1. Aprovar o Plano de Segurança e Saúde da obra referida em epígrafe, nos termos 

do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, devendo ser comunicada 

a abertura do estaleiro à Inspecção-Geral do Trabalho, nos termos do artigo 15.º, do 

mesmo diploma legal; ----------------------------------------------------------------------------------------

----- 2. Designar o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, 

EDUARDO MANUEL MARTINS SILVA, como coordenador de segurança da referida 

obra. =============================================================== 
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245 - 320/316/001 - LIMPEZA DE MARGENS E LEITO DO RIO PAIVA E DOS SEUS 

AFLUENTES - Liberação de caução

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS, presente à 

reunião a informação com a referência 26-LS/DEP/2011, datada de 27 de Maio, último, 

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

 ====================================== 

----- “Em Junho de 2006, a adjudicatária da “LIMPEZA DE MARGENS E LEITO DO RIO PAIVA E DOS 

SEUS AFLUENTES”, (neste caso, a FLOPONOR – Florestas e Obras Públicas do Norte S.A.), deu por 

encerrados os trabalhos em causa, cumprindo assim todas as suas obrigações contratuais. -------------- 

----- Neste momento, decorrido um período superior a 30 dias a partir do cumprimento de todas as 

obrigações contratuais por parte do adjudicatário, (e de acordo com o estipulado no ponto 1, do art.º 

71.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, estão reunidas as condições para que possa ser 

liberada a caução prestada inicialmente pelo adjudicatário”. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica acima transcrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à libertação da caução prestada pela empresa adjudicatária, nos 

termos legais. ======================================================== 

246 - 320/316/002 - ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO PARA O CONCELHO DE 

MOIMENTA DA BEIRA - Liberação de caução

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS, presente à 

reunião a informação com a referência 27-LS/DEP/2011, datada de 27 de Maio, último, 

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

 ============================== 

----- “Em 16 de Março de 2004, por Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, (tendo sido 

dispensada a celebração de contrato escrito), a Câmara Municipal de Moimenta da Beira adjudicou à 

AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a “ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO PARA O CONCELHO DE 
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MOIMENTA DA BEIRA”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em cumprimento da legislação então em vigor, a firma adjudicatária prestou uma caução no valor 

de 460,00€, correspondente a 5% do valor da adjudicação. ------------------------------------------------- 

----- A “ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO PARA O CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA” foi decidida 

na expectativa da obtenção de uma comparticipação da Administração Central que custearia 

maioritariamente a produção do documento em causa. ------------------------------------------------------ 

----- No entanto, como acabou por não ter sido garantida essa comparticipação, o desenvolvimento do 

documento acabou por não avançar. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Ora, neste momento, a Câmara Municipal ainda possui em seu favor a caução prestada pela AGRI-

PRO AMBIENTE, Consultores S.A.. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Como o Mapa do Ruído nunca foi produzido, e tendo em conta que, entretanto, os prazos de 

execução há muito que foram ultrapassados, entende-se haver condições legítimas para que possa ser 

liberada a caução inicialmente prestada pela adjudicatária”. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica acima transcrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à libertação da caução prestada pela empresa adjudicatária, nos 

termos legais. ======================================================== 

247 - 610/603/000 - VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS FLORESTAIS / REDUÇÃO DO 

RISCO DE INCÊNDIO - Liberação de caução

========== Oriundo do Técnico do GABINETE FLORESTAL, presente à reunião a 

informação com a referência 28-LS/DEP/2011, datada de 27 de Maio, último, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 =============================== 

----- “Em 4 de Agosto de 2008, a adjudicatária da “VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS FLORESTAIS / 

REDUÇÃO DO RISCO DE INCÊNDIO”, (neste caso, a FLOPONOR – Florestas e Obras Públicas do Norte 

S.A.), deu por encerrados os trabalhos em causa, cumprindo assim todas as suas obrigações 
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contratuais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Neste momento, decorrido um período superior a 30 dias a partir do cumprimento de todas as 

obrigações contratuais por parte do adjudicatário, (e de acordo com o estipulado no ponto 1, do art.º 

71.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, estão reunidas as condições para que possa ser 

liberada a caução prestada inicialmente pelo adjudicatário”. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica acima transcrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à libertação da caução prestada pela empresa adjudicatária, nos 

termos legais. ======================================================== 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

248 – 380/382/000 –  TOPONÍMIA – JUNTA DE FREGUESIA DE ALVITE

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Alvite, presente à reunião um oficio, 

datado de 06 do corrente mês, a solicitar que seja aprovada a alteração do nome da Rua 

do Cruzeiro para Rua Domingos Silva Ribeiro Carvalho, a titulo de homenagem pelo 

facto de ter sido Presidente da Junta, no período entre 1985 e1993. --------------------------- 

 ========== 

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

devendo a DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS implementar os procedimentos que 

conduzam à sua efectiva identificação e sinalização, nos termos do Regulamento de 

Toponímia, em vigor. =================================================== 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

249 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 
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========== 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, “TELAS FINAIS DEFERIDAS”, “PROCESSOS SIMPLES 

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

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

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

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

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

TELAS FINAIS DEFERIDAS:

----- MANUEL SALGUEIRO DA MARIANA, telas finais de uma habitação bifamiliar, sita 

no lugar denominado Abrunhais, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

246.92. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ============================================ 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:

----- JOSÉ PEDRO PEREIRA BOTELHO, para reconstrução / construção de um muro de 

vedação com 120m, sito no lugar denominado Viúvas, Freguesia de Sarzedo, a que se 

refere o Proc.º n.º 76.11; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ===================================== 

----- VITOR MANUEL FERNANDES MALAIA, para reconstrução de um muro de vedação 

com 100m, sito na Rua do Muro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 78.11.- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS: ============================ 
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----- MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA, para alteração de um edifício 

destinado a habitação e comércio, sito na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 108.09; -------------------------------------------------------------- 

----- ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO À INFÂNCIA, para requalificação de um 

edifício destinado a apoio à infância, sito na Rua Duarte Madeira Arrais, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 57.11; --------------------------------------------- 

----- JOAQUIM CARLOS CARDOSO MENDES, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Estrada Municipal de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere 

o Proc.º n.º 73.11. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO  DE ESPECIALIDADES DEFERIDO:

----- TIMOTEO FERNANDES, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Travessas, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 29.11. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ============================= 

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

250 – 360/337/13.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia

========== Oriundo do Senhor MANUEL TEIXEIRA MORAIS, presente à reunião o 

pedido de informação prévia para ampliação de um aviário, sito no lugar denominado 

Madeiro, na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite. ----------------------------------- 

 ==== 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 69-SV/DOP/2011, de 03 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 
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parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

: ============================================= 

251 – 360/338/427.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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 / legalização de um edifício destinado a aviário, sito no lugar 

denominado Souto do Jorge, na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, 

pertencente ao Senhor ALBERTINO DA SILVA CORREIA, 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

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

, 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. --------------------------------------------------------- 
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PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 66-SV/DOP/2011, de 01 do 

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

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

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

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

aprovar o projecto de arquitectura, devendo o requerente, aquando da entrega dos 

projectos de especialidades, apresentar uma declaração de não oposição dos 

proprietários das construções, localizadas num raio de 200 m. ====================  

REGRESSO À REUNIÃO

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

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

: ============================================== 

252 – 360/338/178.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar – Alteração ao projecto inicial

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO TEIXEIRA, presente à reunião um projecto 

de alterações a uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Barroca, na 

localidade de Arcas, Freguesia de Sever. --------------------------------------------------------------- 

 ================================= 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 164-RJ/DOP/2011, de 23 de Maio, 

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

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

alterações apresentado. ================================================ 
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253 – 360/338/197.10 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA LOPES, presentes à 

reunião os projectos de especialidades para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Monte Rodrigo, na Freguesia de Alvite.  

  ==== 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 165-RJ/DOP/2011, de 24 de Maio, 

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

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

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

254 – 360/991/43.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MANUEL DOS SANTOS DO NASCIMENTO, 

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 68-OS/DOP/2011, datada de 06 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. =============== 
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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 

12H20. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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