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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE DE JULHO DO ANO DE 

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

   ATA N.º 16/12 

========== Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, nesta Vila de 

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

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

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

novembro de 2009, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA, 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 atas 139, cuja ordem do dia havia sido 

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

art.º 87º., da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ============================== 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

“Gabinete Jurídico, Contencioso e Execuções Fiscais” 

058 – 150/168/000 – CONTENCIOSO – PROVIDÊNCIA CAUTELAR – SENTENÇA === 

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

reunião ordinária realizada em 25 de maio, último, exarada a folhas 2, ponto 002, deste 

livro de atas, em que a Câmara Municipal tomou conhecimento da providência cautelar 

apresentada contra o Ministério de Estado das Finanças, a propósito das despesas 

relacionadas com a avaliação geral dos prédios urbanos, presente à reunião a sentença 

proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que nesta ata se considera 

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

e de direito ali expostas, julga improcedente a referida providência cautelar. ----------------- 

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

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Recursos Humanos” 

059 – 120/999/000 – GABINETE DE COMUNICAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
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DE SERVIÇO, NA MODALIDADE DE AVENÇA ============================== 

========== No seguimento de deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

22 de junho, último, exarada a folhas 39, ponto 042, deste livro de atas, em que foi 

deliberado autorizar a dispensa de parecer prévio da Câmara Municipal, presente à 

reunião o contrato de prestação de serviços celebrado com RUI AFONSO 

VASCONCELOS BONDOSO CARDOSO, como técnico de comunicação e marketing, na 

modalidade de avença, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com a 

abstenção dos Vereadores da coligação PSD/CDS, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA 

e JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ratificar os termos e condições do referido 

contrato de avença. ==================================================== 

“Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

060 – 110/105/000 – LIMITES ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL E AS 

JUNTAS DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA, ARCOZELOS E PARADINHA = 

========== Oriundo do INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS, presente à reunião 

o ofício nº. 1928/DSIC/DAIC/2012, datado de 6 do corrente mês, a solicitar que seja 

fornecida cópia da carta arqueológica do Concelho que resultou de um trabalho de 

levantamento de marcos existentes no terreno, efetuado no ano de dois mil e três, com 

vista a integrar esses elementos à restante documentação entregue pelas freguesias 

envolvidas, no âmbito do procedimento de delimitação dos limites entre as freguesias 
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supra mencionadas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o envio ao Instituto 

Geográfico Português dos elementos solicitados. ============================== 

061 - 150/167/200 – PEDIDO DE LICENCIAMENTO PRÉVIO PARA LANÇAMENTO DE 

FOGUETES E OUTRAS FORMAS DE FOGO ================================ 

========== Oriundo do Senhor AMADEU RODRIGUES FERREIRA JUSTO, em 

representação da Comissão de Festas em Honra de Nossa Srª. da Conceição, a realizar 

na Freguesia de Castelo, presente à reunião o pedido de autorização prévia para 

posterior licenciamento de lançamento de foguetes e outras formas de fogo, no dia 19 do 

próximo mês de agosto, nos termos e para efeitos do artigo 29º., do Decreto-Lei nº. 

124/2006, de 28 de junho. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos o 

artigo 29.º, do Decreto-Lei nº. 124/2006, de 28 de junho, autorizar a utilização de fogo de 

artifício solicitada. ===================================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

062 – 210/207/000 – EDITORA BOCA – PALAVRAS QUE ALIMENTAM – Apoio à 

publicação do audiolivro “Guia das Aves de Aquilino Ribeiro” – Aquisição de 

exemplares ========================================================= 

========== Oriunda da “Editora Boca–Palavras que Alimentam”, presente à reunião 

um requerimento, datado de 17 de abril, último, a solicitar apoio à publicação do 
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audiolivro referido em epígrafe, através da compra antecipada de 60 exemplares, com 

25% de desconto sobre o PVP (€ 16,00), o que corresponde a um valor total de € 720,00 

(setecentos e vinte euros), já com IVA incluído. Em contrapartida, a edição e todos os 

materiais de divulgação apresentarão os logótipos do Município. -------------------------------- 

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

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/020225, onde em 10 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 13.292,78 (treze mil duzentos e 

noventa e dois euros e setenta e oito cêntimos)”. ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição de 60 

exemplares do referido livro, num valor total de € 720,00 (setecentos e vinte euros), já 

com IVA incluído. =====================================================   

063 – 210/207/000 – DIOCESE DE LAMEGO – Organização da VII Clericus Cup -

Torneio de Futsal – Pedido de apoio ===================================== 

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma comunicação, 

datada de 16 do corrente mês, informando que, no âmbito da participação de alguns 

Padres de Paróquias do nosso Município, na “VII Clerucis Cup - Torneio de Futsal,  

realizada em Lamego, foi solicitado um pedido de apoio financeiro para fazer face às 

despesas com a realização do referido evento. ------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ----------------- 
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----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde em 17 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 7.409,34 (sete mil 

quatrocentos e nove euros e trinta e quatro cêntimos)”. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 

montante de € 500,00 (quinhentos euros), para os fins propostos. ================= 

064 – 230/277/000 - LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE LIQUIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROMISSOS PLURIANUAIS – Assembleia 

Municipal - Comunicação de deliberação ================================== 

========== No seguimento das deliberações tomadas em reunião ordinária, realizada 

em 22 de junho, último, exaradas a folhas 41 e 42, pontos 038 e 040, deste livro de atas, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 60, datado de 27 do mesmo 

mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, e após alguns 

esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, foi deliberado aprovar o 

plano de liquidação dos pagamentos em atraso, nos precisos termos aprovados pela 

Câmara Municipal, bem como autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a 

efetuar os ajustamentos que entenda necessários e adequados fazer ao referido plano 

e, ainda, autorizar prévia e genericamente a assunção de compromissos plurianuais, nos 

precisos termos e condições enumeradas na proposta do Senhor Presidente da Câmara 

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

“Património” 

065 – 130/151/200 – PROJETO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO EM 

DESENVOLVIMENTO PARA O BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Aquisição de 

parte do Lote n.º 64 =================================================== 

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

17 de fevereiro, último, exarada a folhas 116, ponto 111, do livro de atas 144, em que foi 

deliberado demonstrar disponibilidade para vir a dividir o lote nº. 64, devendo ser 

convenientemente estudada a melhor solução legal e operacional para este caso, 

presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 17 do 

corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------- 

-----“ 1.º - O teor da deliberação tomada em reunião de Câmara de 17 de fevereiro de 2012, relativa ao 

PROJETO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PARA O BAIRRO DA 

BARRAGEM DO VILLAR – Aquisição de parte do lote n.º 64. ------------------------------------------ 

2.º - A existência de um contrato-promessa de compra e venda celebrado entre a Câmara Municipal e 

Eduardo de Jesus Vilela, relativo ao lote n.º 63, onde consta a área total do lote de 762 m2, devendo 

reconstituir-se o lote com essa mesma área. ----------------------------------------------------------------- 

3.º - Os diversos contactos entretanto efetuados com os potenciais interessados, com vista a avaliar 

todas as hipóteses, proponho

1 - Que seja dividida a área do lote n.º 64 em duas parcelas, uma com a área de 216,8 m2 a ser 

vendida ao promitente comprador do lote n.º 63 e outra com a área de 380,4 m2 a ser vendida ao 

senhor Paulo Alexandre de Jesus Marques, proprietário do terreno contíguo, a poente. ------------------- 

 que a Câmara Municipal adote uma das seguintes soluções, sempre com 

base no valor de € 35,00 / m2: -------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Que seja constituído o lote n.º 64, com a área de 597,2 m2 e o mesmo seja colocado em venda, por 
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hasta pública.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão de todos os elementos constantes da 

proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------ 

----- a) Que a área do lote n.º 63 seja de 762 m2, como consta dos diversos elementos 

descritivos conhecidos sobre o mesmo lote, devendo a planta do loteamento ser 

adaptada a esse fim. ------------------------------------------------------------------------------------------   

----- b) Que seja constituído o lote nº. 64, com a área de 597,2 m2, devendo, logo que o 

respetivo loteamento esteja aprovado definitivamente, ser acionado o procedimento de 

hasta pública com vista à sua alienação, pelo valor base de € 35,00 (trinta e cinco euros) 

por metro quadrado. =================================================== 

066 – 130/151/200 – PROJETO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO EM 

DESENVOLVIMENTO PARA O BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Constituição 

de um novo lote n.º 69 ================================================= 

========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 do corrente mês, do seguinte teor: ----------------------------------------------------- 

----- 1.º - Que o PROJETO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PARA O 

BAIRRO DA BARRAGEM DO VILLAR propõe a constituição de um lote para habitação coletiva, com a 

área de 1197,30 m2 – lote n.º 69 – que incide sobre a área dos anteriores lotes n.º 73, 74 e 75. ------- 

2.º - A existência de um contrato-promessa de compra e venda celebrado entre a Câmara Municipal e 

Maria Irene de Jesus Vilela relativo ao lote n.º 73, com a área total do lote de 564 m2. ------------------ 

 3.º - O contacto entretanto efetuado com a dita promitente compradora, no sentido da melhor 

resolução deste assunto, proponho que seja permitida à promitente compradora do lote n.º 73, já 

identificada, a escolha de uma das seguintes opções, em contrapartida da cedência do referido lote n.º 
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73 à Câmara Municipal de Moimenta da Beira, para efeitos de integração das respetiva área no lote n.º 

69, a constituir: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opção 1 – A promitente compradora do lote n.º 73 receberá o melhor preço por metro quadrado 

resultante da alienação, pela Câmara Municipal, dos lotes de terreno, para habitação unifamiliar, a 

constituir no âmbito da presente operação de loteamento, sobre os quais não incide qualquer ónus, 

nomeadamente os lotes n.º 11, 36, 37, 60, 61, 62 e 64. ---------------------------------------------------- 

Opção 2 – A promitente compradora receberá o lote n.º 60, pagando à Câmara Municipal, ao preço 

aludido na opção 1, o número de metros quadrados que no lote n.º 69 excedem a área do lote n.º 73, 

ou seja 326,70 m2 (890,7-564,0).” ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nos termos 

e condições em que foi apresentada. =======================================    

067 – 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO, PARA A CONCESSÃO, EM REGIME DE 

LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO RESTAURANTE 

SNACK/BAR, SITO NA BARRAGEM DO VILAR – Ata de abertura e análise de 

propostas ========================================================== 

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

25 de maio, último, exarada a folhas 5, ponto 005, deste livro de atas, em que foi 

deliberado autorizar a abertura de procedimento público para a concessão do 

Restaurante Snack/Bar, sito na Barragem do Vilar, tendo como base de licitação o valor 

de € 18.000,00 (dezoito mil euros), presente à reunião a ata de abertura e análise de 

propostas informando que não deu entrada qualquer proposta para a exploração do 

estabelecimento em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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068 – 130/151/700 – CONCESSÃO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO PARQUE DE CAMPISMO DA BARRAGEM 

DO VILAR ========================================================== 

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

de 06 do corrente mês, exarada a folhas 43, ponto 041, deste livro de atas, onde, por se 

reconhecer interesse público na abertura imediata do equipamento em causa, para o 

colocar à disposição dos interessados na sua utilização, foi deliberado aprovar a 

contratação em regime de locação do supra mencionado equipamento, pelo prazo de 

um ano, eventualmente prorrogável, pelo valor anual de € 1.800,00 (mil e oitocentos 

euros), correspondendo a uma prestação mensal de € 150,00 (cento e cinquenta euros), 

presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 17 do 

corrente mês, do seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Na sequência da deliberação tomada em reunião de Câmara de 06 de julho de 2012, relativa à 

CONCESSÃO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DO PARQUE DE CAMPISMO DA BARRAGEM DO VILAR, 

pela qual foi decidido aprovar uma proposta do signatário para adjudicação, por ajuste direto, da 

referida concessão aos senhores António Fernando Cardoso do Nascimento e Paulo Jorge Nunes Gomes, 

pelo prazo de 1 (um) ano, e restantes condições constantes na referida proposta, e considerando que 

os referidos adjudicatários me informaram que dadas as atuais condições de incerteza no mercado 

pretendem que o prazo da concessão seja apenas de meio ano e que o titular do contrato seja o senhor 

António Fernando Cardoso do Nascimento, proponho que a Câmara Municipal aceite alterar as condições 

da referida deliberação passando a constar: ------------------------------------------------------------------ 

----- 1 - Que a Câmara Municipal adjudique, por ajuste direto, com efeitos imediatos, a dita concessão 

ao senhor António Fernando Cardoso do Nascimento, residente na freguesia de Vilar, em regime de 
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locação de estabelecimento, nos termos das disposições conjugadas nos artigos 1022.º, 1023.º, 

1108.º, do Código Civil, com base de licitação no valor de € 900,00 (novecentos euros), correspondente 

a uma prestação mensal de € 150,00 (cento e cinquenta euros), acrescida de IVA à taxa legal em vigor, 

por meio ano, eventualmente prorrogável, podendo ser livremente denunciado, por qualquer uma das 

partes, com a antecedência mínima de sessenta dias. ------------------------------------------------------- 

----- 2 - Que todas as restantes condições se mantenham inalteradas.” ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada 

em reunião ordinária realizada em 06 do corrente mês, devendo ser celebrado o contrato 

de locação do Parque de Campismo nos exatos termos e condições da proposta agora 

apresentada. ========================================================= 

069 – 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO, PARA ATRIBUIÇÃO/CONCESSÃO DA 

LOJA N.º 7 DO MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Ata de abertura 

e análise de propostas ================================================ 

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

de 8 de junho, último, exarada a folhas 30, ponto 029, deste livro de atas, em que foi 

deliberado autorizar a abertura de procedimento público para a atribuição/concessão da 

loja n.º 7, do Mercado Municipal, tendo como base de licitação para o apuramento da 

renda mensal a fixar para a loja de € 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos) por metro 

quadrado, presente à reunião a ata de abertura e análise de propostas, informando que 

não deu entrada qualquer proposta para a concessão da loja em epígrafe. ------------------ 

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

“Tesouraria” 
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070 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 19, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 448.210,20 

(quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e dez euros e vinte cêntimos), assim 

discriminado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   356.696,81 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €     91.513,39 

                           TOTAL……………...... €   448.210,20 

03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

“Fiscalização Municipal” 

071 – 380/374/000 – QUEIXAS OU DENÚNCIAS – CAMINHO PÚBLICO – Sebe viva 

(Cedros) ============================================================ 

========== Oriundo do Senhor HENRIQUE DE SOUSA PINTO e de MARIA DOS 

ANJOS, residentes no lugar do Marmelal, Freguesia da Rua, presente à reunião o 

requerimento datado de 22 de março, último, a solicitar que, nos termos do artigo 71.º, 

do Regulamento de Gestão de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, em vigor neste 

Município, seja providenciado o corte e limpeza das árvores para o limite legal de 1,20 

metros, à face da via pública, que formam uma sebe viva junto à sua casa de habitação.  

----- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo prestou o Parecer nº. 20.12, 

datado de 18 de julho, último, do seguinte teor: -------------------------------------------------------   

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 14 de junho de 
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2012, cumpre emitir o seguinte parecer: ---------------------------------------------------------------------- 

-----Analisado todo o processo resulta que: ------------------------------------------------------------------- 

----- I. Não existe qualquer indicação, em metros, da altura real das sebes (embora da visualização das 

fotografias anexas à informação n.º 118/FISC, datada de 19.08.2011, da Fiscalização Municipal, resulte 

que as sebes já tenham crescido muito para além do permitido por lei). ----------------------------------- 

----- II. Da leitura das informações n.ºs 118/FISC e 09/FISC, oriundas da Fiscalização Municipal, 

datadas de 19.08.2011 e 16.01.2012, respetivamente, resulta que existem dois Regulamentos 

municipais que enquadram a mesma situação de formas diferentes. Explicando melhor: ------------------ 

----- O Regulamento da Gestão de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, do Município de Moimenta da 

Beira, estabelece, no seu artigo 71.º, n.º 2, que as vedações terão a altura máxima de 1,20 m à face 

da via pública, sendo permitida, em casos devidamente justificados, elevá-las com grades, rede de 

arame não farpado ou sebe viva. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Por seu turno, o artigo 24.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização, em vigor no Município de Moimenta da Beira, refere que a construção de muros de 

vedação ou de suporte, quando constituídos por sebes vivas, junto das vias públicas ou no interior de 

quarteirões pode elevar-se até ao valor máximo de 1, 50 m. ------------------------------------------------ 

----- III. Como facilmente se verifica, temos dois diplomas legais que tratam a mesma situação de 

forma diferenciada, com a agravante de que o Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização não 

prever qualquer coima para a infração ao disposto no referido artigo 24.º, n.º 1, alínea c), situação, 

aliás, que deverá ser revista urgentemente. ------------------------------------------------------------- 

----- Chegados a este ponto, teremos analisar o caso sub judice à luz do Regulamento da Gestão de 

Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. --------------------------------------------------------------------------- 

----- O artigo 89.º, n.º 44, determina que a violação ao disposto no artigo 71.º, n.º 2, ou seja, as 

vedações terão a altura máxima de 1,20 m à face da via pública, sendo permitida, em casos 
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devidamente justificados, elevá-las com grades, rede de arame não farpado ou sebe viva, é de 1 a 10 

vezes o valor do salário mínimo nacional. --------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda dentro do processo de contraordenação, o artigo 92.º, do Regulamento em análise, 

comanda que “(...) a Câmara Municipal pode notificar o infrator para este repor a situação, tal qual ela 

existia antes da prática do ato ilícito fixando-lhe um prazo para o feito, sob pena de se substituir ao 

infrator, procedendo à reposição por sua iniciativa, debitando o respetivo custo ao infrator e procedendo 

ao agravamento do valor da coima em 50%.” ---------------------------------------------------------------- 

----- Em súmula, da conjugação dos artigos 71.º, n.º 2 e 89.º, n.º 44, Regulamento da Gestão de 

Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, resulta que: ------------------------------------------------------------- 

----- Quem for possuidor de vedação em sebe viva com altura superior a 1,20 m, à face da via pública, 

e não goze do regime de exceção previsto, incorre em processo contraordenacinal cuja coima poderá 

ser de 1 a 10 vezes o valor do salário mínimo nacional. ------------------------------------------------------ 

----- Ademais a Câmara Municipal pode notificar o infrator para este repor a situação, tal qual ela 

existia antes da prática do ato ilícito fixando-lhe um prazo para o feito, sob pena de se substituir ao 

infrator, procedendo à reposição por sua iniciativa, debitando o respetivo custo ao infrator e procedendo 

ao agravamento do valor da coima em 50%, por força do estatuído no artigo 92.º do diploma legal 

atrás citado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta o teor de todas as informações constantes no 

processo, nomeadamente o Parecer do Gabinete Jurídico, e considerando que a 

Câmara se inclina para mandar proceder ao corte da sebe à altura máxima de 1,20 m, à 

face da via pública, nos termos legais e regulamentares, a mesma deliberou, por 

unanimidade, para efeitos do disposto no artigo 100.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, notificar o Senhor ANTÓNIO LOURENÇO GOMES, para, querendo, no 

prazo de 30 dias, se pronunciar sobre o assunto em questão. ==================== 
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03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

072 - 310/302/442 - CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Erros e omissões do projeto – Prorrogação do prazo para entrega de 

propostas – Aprovação ================================================ 

========== Oriundo do Júri do concurso em epígrafe, presente à reunião a ata, datada 

de 4 do corrente mês, referente à análise dos erros e omissões apresentados por vários 

interessados, que nesta ata se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer 

parte integrante, na qual é proposto a aprovação de erros e omissões aceites, não 

alterando o valor base inicial, assim como, que o prazo de entrega de propostas seja 

prorrogado por mais cinco dias. ---------------------------------------------------------------------------  

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

----- 1. Concordar com a ata supra referida, aprovando os erros e omissões aceites, 

mantendo o valor do preço base do procedimento, no montante de 158.993,36 € (cento 

e cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e três euros e trinta e seis cêntimos); --------  

----- 2. Na sequência dos erros e omissões agora aprovados, e considerando que se 

encontra suspenso o prazo para apresentação de propostas, até à publicitação das 

mesmas, nos termos do n.º 2, do art.º 64.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, prorrogar o prazo para a apresentação de 

propostas até às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos, do oitavo dia, a contar 

da data de envio do anúncio publicado no Diário da República; ---------------------------------- 
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----- 4. Que o ato de apreciação de propostas seja fixado para o dia útil seguinte após o 

termo do prazo para apresentação de propostas; ----------------------------------------------------  

----- 5. Publicitar e disponibilizar na plataforma eletrónica, utilizada pelo Município, todos 

os elementos e esclarecimentos referentes às listas de erros e omissões apresentados 

pelos interessados, nos termos do disposto no n.º 4, do art.º 64.º, do diploma acima 

referido. ============================================================= 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

073 - 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 atas 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 redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguir se 

identificam, “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETOS DE 

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

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

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

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

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS: =============================== 

----- SUSANA ISABEL NASCIMENTO CORREIA FORMOSO, para alteração ao projeto 
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de construção de uma habitação unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar 

denominado Penedo Gordo, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 6.07; ------ 

----- JOSÉ ARMANDO DA COSTA SOEIRO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Travesso, Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 46.12. --------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 

----- DOMINGOS DOS SANTOS SILVA, para reconstrução de uma habitação e 

comércio, sita na Rua da Fonte, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 175.03;  

----- CARLOS FILIPE DA MOTA LOPES, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Areal, na localidade de Vila Cova, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 45.12; --------------------------------------------- 

----- NORBERTO GOMES TEIXEIRA, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

sita na Rua do Eiró, na localidade de Semitela, Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proc.º n.º 51.12. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

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

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

desta reunião, nos termos 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 
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distribuída, fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------------------------------- 

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

11H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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