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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE JUNHO DO 

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

========== Aos vinte e dois 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 14/11 

ABERTURA DA REUNIÃO

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

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

 ==============================================  
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02. 

 “Gabinete Jurídico e de Contencioso” 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

001 – 150/168/000 – CONTENCIOSO – BENEFICIAÇÃO DE VÁRIAS CAPTAÇÕES DE 

ÁGUA NO CONCELHO – Execução de captação de água na Serra da Nave – Ajuste 

Directo

========== Oriunda do Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião 

uma exposição, registada em 09 do corrente mês, sob o n.º 3634, 

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

que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a solicitar cópia 

simples do parecer dos serviços técnicos referido a folhas 22, do livro 106, da acta de 4 

de Novembro de 2002. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

002 – 150/168/000 – CONTENCIOSO – Processo nº. 530/08.BEVIS, a correr termos 

no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu

========== Oriundo dos Serviços Jurídicos do Sindicato Nacional dos Trabalhadores 

da Administração Local (STAL), na qualidade de mandatário do trabalhador desta 

Câmara Municipal, ARMANDO CARLOS LOUREIRO GOMES, presente à reunião uma 

comunicação, registada em 04 de Novembro de 2010, sob o nº. 7939, 

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

que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões 

de facto ali descritas, informa que se disponibiliza para abdicar de 20%, do montante por 

ele peticionado, bem como da totalidade dos juros, relativo ao pagamento de horas 

extraordinárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, no sentido de quantificar a referida 

proposta do STAL, o mesmo prestou a informação nº. 08.10, datada de 9 de Novembro 

de 2010 que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- A propósito, os Vereadores do PARTIDO SOCIALISTA recomendam ao Senhor 

Presidente que diligencie a celebração de um acordo com o referido trabalhador, no 

sentido do pagamento até 50% do valor reclamado. ============================ 

003 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 24/2010

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, à Sr.ª Eunice Amélia Alves Crasto Pina 

Santos, residente na Rua do Castanheiro, n.º 5, localidade e freguesia de Caria, Município de Moimenta 

da Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação n.º 24/2010, por ter efectuado uma queima de 

resíduos, a céu aberto, no interior de um prédio inculto, sendo a mesma constituída por diversos lixos, 

nomeadamente esferovite, plásticos, sacos de cimento, tubos plásticos e outros menos representativos. 

 ========= 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 15/2011, datada de 24 de Maio, último, do seguinte teor: ---------------------- 

----- No âmbito da instrução do citado processo de contra-ordenação foram adoptadas as seguintes 

diligências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1- Notificou-se a arguida para, comparecer nos Serviços de Contra-Ordenações a fim de ser ouvida 

em declarações e alegar o que tiver por conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e 

constituir advogado de defesa, nos termos legais. ------------------------------------------------------------ 

----- 2- No dia 28 de Junho de 2010, a arguida compareceu no Serviço de Contra-Ordenações, para 

fazer a sua defesa e referiu que decidiu queimar ervas secas, plásticos que estavam no seu prédio para 

que o mesmo ficasse limpo, no entanto, desconhecia que não o podia fazer sem licença, até porque a 
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queima foi realizada em Abril, numa época de chuva e tempo húmido. ------------------------------------- 

----- 3- Em 09 de Julho de 2010, os Serviços de Fiscalização Municipal, emitiram a Informação n.º 

157/FISC., a informar que a arguida não procedeu à limpeza dos resíduos. -------------------------------- 

----- 4- Em 06 de Agosto de 2010, notificou-se a arguida para, no prazo de 30 dias, proceder à limpeza 

do local, sob pena da aplicação imediata da coima. ---------------------------------------------------------- 

----- 5- Após a arguida ter sido notificada do teor do ofício, os Serviços de Fiscalização Municipal 

deslocaram-se ao local e informaram que a mesma ainda não procedeu à limpeza do local em causa. --- 

----- 6- Em 14 de Janeiro de 2011, notificou-se a arguida para, num último prazo de 30 dias proceder à 

limpeza de todo o local, sob pena de lhe ser aplicada a coima. ---------------------------------------------- 

----- 7- Em 19 de Maio, último, os Serviços de Fiscalização Municipal emitiram a Informação n. 85/FISC. 

a informar que a arguida já procedeu à limpeza dos resíduos colocados no lugar denominado Vinha 

Velhas, freguesia de Caria. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que foi um acto esporádico e que a arguida desconhecia 

a legislação em vigor, a Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera 

admoestação, prevista no artigo 51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com 

a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ============= 

004 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 100/201

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, à Sr.ª ANA MARIA HENRIQUES DOS SANTOS 

 ======== 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 16/2011, datada de 07 do corrente mês, do seguinte teor: --------------------- 
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TEIXEIRA, residente no Bairro da Formiga, na Vila e Município de Moimenta da Beira, foi instaurado o 

processo de contra-ordenação n.º 100/2010, por ter colocado resíduos à porta do Ecocentro, fora do 

horário de funcionamento do mesmo. ------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da instrução do citado processo de contra-ordenação foram adoptadas as seguintes 

diligências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1- Notificou-se a arguida para, comparecer nos Serviços de Contra-Ordenações a fim de ser ouvida 

em declarações e alegar o que tiver por conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e 

constituir advogado de defesa, nos termos legais. ----------------------------------------------------------- 

----- 2- No dia 12 de Novembro de 2010, a arguida compareceu no Serviço de Contra-Ordenações, para 

fazer a sua defesa e referiu que confirma ter colocado um sofa velho à porta do Ecocentro, no entanto, 

como o mesmo estava fechado, resolveu deixa-lo à porta. -------------------------------------------------- 

----- 3- Em 09 de Março de 2011, a Técnica Superior, Eng. ª Maria João Ribeiro Costa Lima, emitiu a 

Informação n.º 17/2011, referindo que os particulares podem entregar no Ecocentro os denominados 

monstros, nomeadamente sofás, durante o horário de funcionamento. ------------------------------------- 

----- Mais informou que a utilização do Ecocentro é gratuita. ------------------------------------------------ 

----- Quanto aos resíduos depositados pela arguida à porta do Ecocentro, informou que foram 

recolhidos pelo funcionário e encaminhados para tratamento. ---------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que foi um acto esporádico e que a arguida desconhecia 

a legislação em vigor, a Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera 

admoestação, prevista no artigo 51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com 

a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ============= 
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005 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 113/2010

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º HERMÍNIO PEREIRA GOVERNO, 

residente na Av.ª 25 de Abril, n.º 85, na Vila e Município de Moimenta da Beira, foi instaurado o 

processo de contra-ordenação n.º 113/2010, por ter colocado resíduos, nomeadamente papeis, 

plásticos, componentes informáticos no lugar denominado Caminho de Vila Chã de Caria, freguesia de 

Caria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ======== 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 17/2011, datada de 07 do corrente mês, do seguinte teor: --------------------- 

----- No âmbito da instrução do citado processo de contra-ordenação foram adoptadas as seguintes 

diligências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1- Notificou-se o arguido para, comparecer nos Serviços de Contra-Ordenações a fim de ser ouvido 

em declarações e alegar o que tiver por conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e 

constituir advogado de defesa, nos termos legais. ----------------------------------------------------------- 

----- 2- No dia 17 de Janeiro de 2011, o arguido compareceu no Serviço de Contra-Ordenações, para 

fazer a sua defesa e referiu que confirma ter solicitado a um funcionário para deitar algum lixo no 

Ecocentro, no entanto, como nesse dia estava fechado o mesmo resolveu deitá-lo no local referido no 

Auto por já lá existir mais lixo. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3- Em 19 de Maio de 2011, a Fiscalização Municipal emitiu a Informação n.º 84/FISC., referindo 

que em nome do arguido não existe qualquer tipo de lixo, o que se presume que o mesmo tenha 

procedido à limpeza dos resíduos. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que, o Sr. Vice-Presidente da Câmara exarou um despacho, datado de 03 de 

Junho de 2011, referindo que em conformidade com a informação, o Sr. Hermínio Pereira Governo 

limpou todos os resíduos mencionados no Auto de Notícia de Contra-Ordenação. -------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 
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referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO

02.01. 

: Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

006 – 120/131/000 – IMI – Interlocutores Municipais – Ratificação de Despacho

======== Presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

datado de 15 do corrente mês, 

 === 

que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, inserto no ofício da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, com a referência Circular nº.101/2011-AGIRÃO, que procede à designação 

do Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, como interlocutor do 

Município de Moimenta da Beira junto dos Serviços Locais da Direcção-Geral dos 

Impostos, para participar nas acções de formação previstas na Circular nº. 97/2011-

AGIRÃO, datada de 30/05/2011, relativamente à fixação do zonamento. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO

02.02 - 

: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho, 

nos termos do nº. 3, do artigo 68º., da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ================================ 

 “Património” 

DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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007 – 130/151/200 – BENS IMÓVEIS – ALIENAÇÃO – ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA 

DE PEVA

========== Oriundo da Associação de Caça e Pesca das Terras do Demo, presente à 

reunião uma comunicação registada sob o n.º 2965, em 11 de Maio, último, onde, pelas 

razões ali descritas, solicita a cedência da antiga Escola Primária de Peva para instalar a 

sua sede. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Submetido o assunto à Comissão nomeada pela Câmara Municipal, em sua reunião 

ordinária realizada em 29 de Abril de 2010, exarada a folhas 115, ponto 108, do livro de 

actas 140, a mesma emitiu o respectivo parecer nos termos regulamentares, que nesta 

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

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

Primária de Peva, 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. ======== 

008 – 130/151/200 – BENS IMÓVEIS – ALIENAÇÃO – Empresa “DESFRUTA” – 

Comércio de Frutas Lda – Aquisição de Lote no Parque Industrial

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

ofício, datado de 10 de Maio, último, informando que, embora sedeada no Concelho de 

Moimenta da Beira, labora num armazém alugado no Concelho de Armamar, mais 

propriamente em Travanca, e cuja actividade é essencialmente o comércio de maça da 

nossa região no mercado nacional. Nesta conformidade, solicita um lote no Parque 

Industrial de Moimenta da Beira, com uma área compreendida entre 9000 a 12000 

 ============== 
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metros quadrados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar mais elementos a esta 

empresa, no sentido de melhor poder vir a enquadrar uma eventual disponibilização do 

lote requerido, nos termos regulamentares. ================================== 

009 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Alienação 

do lote 24-A – Direito de preferência

========== Oriundo da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, presente à reunião uma 

informação, datada de 27 de Maio, último, relativa ao pedido de avaliação do lote 

referenciado em epígrafe, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------- 

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

------ “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Presidente da Câmara, exarado no Parecer do 

Gabinete Jurídico, assim como à ordem verbal do Chefe de Divisão das Obras Municipais, informa-se o 

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Desloquei-me ao local para me inteirar da realidade existente; Solicitei à Divisão de Obras 

Particulares, o processo de licenciamento para consulta; Usei, para efeitos da avaliação solicitada, o 

simulador de avaliação de Prédios Urbanos do Ministério das Finanças para obtenção do valor 

patrimonial tributário; O valor obtido, e conforme foi elaborado o plano de zonamento no Concelho de 

Moimenta da Beira, será cerca de 85% do valor real. -------------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta o anteriormente referido, fiz duas avaliações: ---------------------------------------- 

----- a) Apenas o terreno tendo por base o Alvará de Loteamento; ----------------------------------------- 

----- b) O processo licenciado tendo em conta o Alvará de Construção. A idade introduzida foi de 3 anos 

tendo em conta o fim do prazo do Alvará de Construção dado que a obra ainda não tem licença de 

utilização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Anexa-se a respectiva avaliação assim como a Planta de Síntese do Loteamento e fotografias da 

construção.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência. ========================================================= 

010 – 130/151/700 – OBJECTIVO RADICAL BARES UNIPESSOAL – Bar/Esplanada 

na Praia Fluvial da Barragem do Vilar – Prolongamento do período de carência

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

ofício, registado nesta Câmara Municipal em 12 de Maio, último, sob o n.º 3011, onde, 

pelas razões ali descritas, solicita o prolongamento do período de carência, dado que o 

mesmo, de acordo com o estipulado nos artigos que integraram o Caderno de Encargos, 

termina em 01 de Junho de 2011. ------------------------------------------------------------------------- 

 === 

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

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

------ “Em cumprimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, exarado na comunicação da 

gerência do estabelecimento AR D’RIO, registado sob o n.º 3011, em 12 de Maio, último, relativamente 

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

----- 1. Nos termos do artigo 8.º, do Caderno de Encargos, que esteve subjacente ao concurso público 

“Constituição do Direito de Superfície, para a concepção, construção e exploração do 

Bar/Esplanada, na Praia Fluvial da Barragem do Vilar”, accionado nos termos do artigo 1524.º, 

do Código Civil, ao superficiário será atribuído um período de carência de 3 anos, a contar da data de 

celebração da escritura de direito de superfície, período considerado adequado para a recuperação de 

investimentos efectuados

----- A escritura a que faz alusão no parágrafo que antecede, na sua cláusula primeira, reproduz o que 

atrás se referiu, ou seja: “O direito de superfície é concedido pelo prazo de 15 anos, pelo valor anual de 

660,00 euros, acrescido do respectivo IVA à taxa legal, com um período de carência por 3 anos, com 

início em 01.06.2008 (…)”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 2. Por sua vez, o artigo 437.º, n.º 1, do Código Civil, sob a epígrafe “Resolução ou modificação 

do contrato por alteração de circunstâncias” refere que: “Se as circunstâncias em que as partes 

fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal, tem a parte lesada direito à 

resolução do contrato, ou à modificação dele segundo juízos de equidade, desde que a exigência das 

obrigações por ela assumidos afecte gravemente os princípios da boa fé e não esteja coberta pelos 

riscos próprios do contrato”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3. A Assembleia Municipal, em sua sessão realizada em 30 de Novembro de 2007, deliberou 

aprovar o pedido de alteração do direito de superfície de 10 para 15 anos, nos precisos termos 

propostos pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesta conformidade, salvo melhor opinião, deverá a alteração pretendida, consubstanciada no 

prolongamento do período de carência – não quantificado – ser avaliada à luz da alteração das 

circunstâncias que são alegadas pelo requerente.” ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO

 “Tesouraria” 

: Atendendo à grave crise económica e financeira que o país atravessa, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido apresentado, prolongando o 

período de carência por mais dois anos. ----------------------------------------------------------------

----- Nesse sentido, mais foi deliberado, e também por unanimidade, que a adenda ao 

contrato deve conter cláusula específica, onde expressamente se vincule a 

impossibilidade de nova concessão de prolongamento do período de carência, bem 

como a obrigatoriedade de, nas rendas a pagar nos anos seguintes, ser incluído o valor 

correspondente aos dois anos de carência agora concedidos. ====================  

011 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 21, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 279.707,84 (duzentos 

 ====================================== 
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e setenta e nove mil, setecentos e sete euros e oitenta e quatro cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  130.976,68  

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

                                                                     TOTAL……………...... €   279.707,84 

148.731,16 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

012 - F01.02.04 - BENEFICIAÇÃO DA EM 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E O 

LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO - Medição de trabalhos

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

4 de Março do corrente ano, exarada a folhas 112, ponto 105, do livro de actas 142, em 

que foi deliberado mandatar o Senhor Presidente para encetar as diligências para 

chegar a um acordo com a empresa adjudicatária, presente à reunião a proposta do 

Senhor Presidente, datada de 17 do corrente mês, 

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

que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante

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

, segundo a qual, pelas razões 

ali descritas, informa que o valor acordado é de € 330.375,01, montante que será pago 

em prestações mensais de € 10.000,00, cada, até integral pagamento. ------------------------ 

----- “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 0303/08050104, onde, em 17 
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do corrente mês, existia um saldo disponível de € 56.940,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e 

quarenta euros), estando previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no objectivo 3.3.1. código 10 e 

n.º 53/2011, com a dotação de € 50.000,00 (cinquenta mil euros)”, tendo sido feita a proposta de 

cabimento com o n.º 1066.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

proposta do Senhor Presidente, autorizando o pagamento à empresa adjudicatária do 

montante global de € 330.375,01 (trezentos e trinta mil, trezentos e setenta e cinco euros 

e um cêntimos). ======================================================= 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

013 - 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 

seguir se identificam, “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. --------------------------- 

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

PROJECTOS  DE ARQUITECTURA DEFERIDOS:

----- CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA, para reconstrução de um edifício 

 ============================ 
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para Centro de informação turística, sito no Largo do Terreiro das Freiras, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 53/11; --------------------------------------------- 

----- BENJAMIM AUGUSTO ANDRADE VICENTE, para alteração ao projecto inicial de 

uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Soito do Conde, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 77/11. --------------------------------------------------------- 

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

AUSÊNCIA DA REUNIÃO

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

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

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

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

014 – 360/337/7.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia – 

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 pedido de informação 

prévia para construção de uma habitação unifamiliar, que a Senhora MARIA ADÉLIA 

pretende levar a efeito no lugar denominado Fraguinha, na Freguesia de Arcozelos, 

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 
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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 119-RJ/DOP/2011 e informação nº. 

33-LS/DEPE/2011, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam 

a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emitem parecer 

desfavorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar um estudo à DEP – 

Divisão de Estudos e Projectos de forma a compatibilizar a implantação proposta com o 

traçado da variante. ====================================================  

REGRESSO À REUNIÃO

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

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

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

015 – 360/347/4.83 – LOTEAMENTOS URBANOS

========== Presente á reunião o loteamento urbano pertencente ao Senhor CAMILO 

DA SILVA CARDOSO, sito no lugar denominado Nozedo, freguesia de Leomil, para 

análise e eventual decisão sobre a necessária alteração ao loteamento. ---------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter o processo aos 

serviços técnicos da DEP – Divisão de Estudos e Projectos, para que os mesmos 

elaborem um projecto de alteração à operação de loteamento licenciada, retratando a 

realidade executada. =================================================== 

016 – 360/336/6.11 – OBRAS PARTICULARES – Comunicação prévia – Alteração de 
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uma habitação unifamiliar

========== Oriundo da Senhora ELISABETE CARVALHO QUINTAIS FRIAS, presente 

à reunião uma alteração ao projecto de arquitectura para construção de uma habitação 

unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar denominado Nozedo, lote nº. 11, do 

loteamento a que se refere o alvará nº. 4/83, Freguesia de Leomil. -----------------------------

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 74-SV/DOP/2011, de 15 do 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao projecto. 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

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

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

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

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

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

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

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

12H55. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 
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