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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM UM DE OUTUBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZ ====================================================== 

ACTA N.º 20/10 

========== No dia um do mês de Outubro do ano de dois mil e dez, nesta Vila de 

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

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

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

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

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

COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, o primeiro na qualidade de Presidente 

da Câmara e os outros na de Vereadores para realizarem a presente reunião ordinária, a 

qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 04 de 

Novembro de 2009, exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de actas 139, cuja ordem do 

dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. =============== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H00. ===================================== 

01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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111 – 010/007/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de Deliberação – 

Voto de Pesar ======================================================= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício n.º 27, 

datado de hoje, a remeter a seguinte deliberação: --------------------------------------------------- 

----- “No seguimento do falecimento da Senha Arminda Lopes Ferreira, vem esta Assembleia Municipal 

remeter a V. Exa. o seguinte Voto de Pesar, aprovado na sua Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de 

Setembro, último: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “No passado dia 21 de Agosto faleceu na Vila de Alvite a Senhora Dona Arminda Lopes Ferreira, 

pessoa bondosa de extrema dedicação à família e às causas comunitárias, era mãe extremosa do 

Senhor José Eduardo Lopes Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira. A 

Assembleia Municipal, nesta hora difícil para a excelentíssima família, apresenta sentidas condolências 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, propondo um voto de pesar pelo falecimento de sua mãe. 

Propõe, ainda, que esta deliberação seja enviada ao Executivo Municipal e à família.”” ------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e manifestou solidariedade com a 

posição da Assembleia Municipal, no sentido de apresentar ao Senhor Presidente 

sentidas condolências pelo falecimento de sua mãe. =========================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 “Secção de Contabilidade” 

112 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da 

Beira” – Candidatura para a época desportiva 2010/2011 – Atribuição de apoio 

financeiro ========================================================== 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião um 
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processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, apresentando, para a 

época desportiva 2010/2011, um orçamento no valor de € 72.900,00 (setenta e dois mil 

e novecentos euros) e solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, 

no montante de € 40.000,00 (quarenta mil euros). --------------------------------------------------- 

 ----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de Novembro de 2009, que emite 

parecer favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos 

termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ------------------------------------- 

----- 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, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 28 de 

Setembro, último, existia um saldo disponível de € 133.884,47 (cento e trinta e três  mil oitocentos e 

oitenta e quatro euros e quarenta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no objectivo 2.5.3., código 03 e n.º 37/2010, onde, em 28 de Setembro, último, existia um 

saldo disponível de € 25.141,34 (vinte e cinco mil cento e quarenta e um euros e trinta e quatro 

cêntimos).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

atribuir ao referida Clube um apoio financeiro até ao montante de € 40.000,00 (quarenta 

mil euros), assim distribuído: ------------------------------------------------------------------------------- 

1. Para os Escalões: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Juniores, Juvenis, Infantis e Mini-Basquete, – 1000 pontos, a cada escalão, 
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perfazendo 4000 pontos, a que corresponde uma verba de € 20.000,00 (vinte mil euros);  

1.2. Seniores – 2500 pontos, a que corresponde uma verba de € 12.500,00 (doze mil e 

quinhentos euros); --------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.3. Escalões Jovens (prova de atletismo e encontros de ténis de mesa) – 500 pontos 

cada modalidade, a que corresponde uma verba de € 5.000,00 (cinco mil euros); ---------- 

1.4. Veteranos – 500 pontos, a que corresponde uma verba de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano o valor de € 20.000,00 (vinte mil euros), aqui se incluindo a primeira 

prestação concedida na última reunião deste Executivo, a título de adiantamento, 

devendo este assunto ser submetido novamente à Câmara Municipal, na primeira 

reunião a realizar no mês de Janeiro de 2011. ================================ 

 “Secção de Aprovisionamento e Património” 

113 – 130/151/700 – RESTAURANTE  SNACK/BAR E PARQUE E CAMPISMO, DO 

COMPLEXO TURÍSTICO DA BARRAGEM DO VILAR – Minuta do Contrato de 

Locação de Estabelecimento Comercial ===================================  

========== No seguimento das deliberações tomadas em reuniões ordinárias, 

realizadas em 28 de Maio, último, exarada a folhas 09, ponto 57, e 23 de Julho, último, 

exarada a folhas 2, ponto 02, ambas deste livro de actas, onde foi deliberado proceder à 

adjudicação da concessão, em regime de locação, do estabelecimento referenciado em 

epígrafe, pelo período de cinco anos, ao senhor JOSÉ CARLOS MENDES SOBRAL, 
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pelo valor de € 36.000,00 (trinta e seis mil euros), presente à reunião a minuta do 

contrato de locação, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, para apreciação e eventual aprovação, nos termos do artigo 98.º 

e seguintes, do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta de 

contrato de locação, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. ==== 

114 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 30, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 233.468,85 (duzentos 

e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito euros e oitenta e cinco cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………... € 113.812,79 

                             b) Dotações não Orçamentais ...........  € 119.656,06 

                                                                     TOTAL .......  € 233.468,85 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

115 - 310/301/025 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO RURAL ALVITE - SEVER - 

Revisão de preços ==================================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação com a referência JP39/DOM/2010, 
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datada de 30 de Agosto, último, com o seguinte teor: ----------------------------------------------- 

-----  “Estando já recepcionada provisoriamente a Obra supra mencionada, o Empreiteiro apresentou 

uma Revisão de Preços da Empreitada no valor de € 1.847,52. --------------------------------------------- 

----- Feita uma análise à mesma, conclui-se que está conforme, pelo que não se vê inconveniente na 

sua aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O valor que eu obtive, é o mesmo, conforme se apresenta”. ------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0302/07010408, onde, 

em 28 de Setembro de 2010, existia um saldo disponível de € 284.344,53 (duzentos e oitenta e quatro 

mil, trezentos e quarenta e quatro euros e cinquenta e três cêntimos), estando o mesmo previsto no 

Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 3.3.1., com o código 02 e número de projecto 53/2010, 

com a dotação de € 7.548,50 (sete mil, quinhentos e quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos).” ---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida revisão de 

preços, no montante de € 1.847,52 (mil, oitocentos e quarenta e sete euros e cinquenta 

e dois cêntimos), devendo ser elaborado o respectivo auto de medição. ============= 

116 - 310/301/028 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO RURAL SOUTOSA – S. 

MARTINHO - Revisão de preços ========================================= 

========== Oriundo do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação com a referência JP40/DOM/2010, 

datada de 30 de Agosto, último, com o seguinte teor: ----------------------------------------------- 

----- “Estando já recepcionada provisoriamente a Obra supra mencionada, o Empreiteiro apresentou 

uma Revisão de Preços da Empreitada no valor de € 1.763,22. --------------------------------------------- 

----- Feita uma análise à mesma, conclui-se que está conforme, pelo que não se vê inconveniente na 

sua aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O valor que eu obtive, é o mesmo, conforme se apresenta”. ------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0302/07010408, onde, 

em 28 de Setembro de 2010, existia um saldo disponível de € 282.386,16 (duzentos e oitenta e dois 

mil, trezentos e oitenta e seis euros e dezasseis cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos, no Objectivo 3.3.1., com o código 02 e número de projecto 53/2010, com 

a dotação de € 5.590,13 (cinco mil, quinhentos e noventa euros e treze cêntimos).” ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida revisão de 

preços, no montante de € 1.763,22 (mil, setecentos e sessenta e três euros e vinte e 

dois cêntimos), devendo ser elaborado o respectivo auto de medição. ============== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

117 - 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, ”PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJECTO  DE 

ARQUITECTURA DEFERIDO”, “PROJECTO  DE ARQUITECTURA INDEFERIDO”, 

“PROJECTO  DE ARQUITECTURA DEFERIDO, COM CONDICIONANTES”, 

“PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e 
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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. ------------------------------------------- 

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

----- PAULO SÉRGIO FERNANDES DA SILVA, para ocupação da via pública para 

colocação de grua, numa área de 50 m2, na Rua do Santo,  Freguesia de Alvite, a que 

se refere o Proc.º n.º 178.10; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ AUGUSTO PINTO FERREIRA, para ocupação da via pública com andaimes, 

numa área de 7 m2,  Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Proc.º n.º 179.10; ----------- 

----- ARMANDO CORREIA ALVES, para ocupação da via pública com andaimes, numa 

área de 10 m2, na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 180.10; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CABAÇOS, para ocupação da via pública 

com andaimes, numa área de 10 m2, no Forno Comunitário, Freguesia de Cabaços, a 

que se refere o Proc.º n.º 181.10; ------------------------------------------------------------------------- 

----- IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE LEOMIL, para ocupação da via pública com 

grua, numa área de 30 m2, no Largo do Outeiro, Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proc.º n.º 182.10; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, para construção de um muro de vedação 

com 68m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Pedreguais, lote 39, do 

loteamento a que se refere o alvará nº. 02/2001, Freguesia de Leomil, a que se refere o 
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Proc.º n.º 183.10; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO MARTINS DE MATOS, para ocupação da via pública numa área de 10 

m2, na Av. 5 de Outubro, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 185.10; ------- 

----- CONDOMINÍO DO PRÉDIO SITO EM POÇA NOVA OU TAPADINHA, para 

ocupação da via pública numa área de 45 m2, na Av. Calouste Gulbenkian, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 186.10; -------------------------------------------- 

----- NELI AUGUSTA DE JESUS, para ocupação da via pública, com grua, numa área de 

15 m2, na  Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 189.10; ------------------------ 

----- CESALTINA PINTO DA COSTA SOARES ROCHA, para ocupação da via pública 

numa área de 10 m2, na Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 190.10. ------ 

PROJECTO  DE ARQUITECTURA DEFERIDO: ============================== 

----- JOSÉ MANUEL PEREIRA CARDOSO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Alagoa, na localidade de 

Prados de Baixo, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 167.10. --------------------- 

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

----- JOSÉ DE JESUS ALEXANDRE, para legalização de uma habitação unifamiliar, sita 

no lugar denominado Lage do Vale, Freguesia de Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 

110.09. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

respeito directamente ao Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 
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reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na alínea a), do 

n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do 

art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, assumindo a Presidência da mesma o 

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

PROJECTO  DE ARQUITECTURA DEFERIDO, COM CONDICIONANTES: ========= 

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

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado Ónia, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 148.10, 

devendo entregar o documento de legitimidade com a área rectificada; ------------------------ 

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

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

retomando a presidência da mesma. ======================================= 

PROJECTOS  DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ========================== 

----- SUSANA ISABEL NASCIMENTO CORREIA FORMOSO, para alteração ao projecto 

de construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

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

----- MANUEL FRANCISCO CARVALHO REBELO, para legalização e alteração de uma 

habitação unifamiliar, que sita no lugar denominado Penedo Gordo, Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 164.09; -------------------------------------------- 

----- CRISTOPHER PHILIPPE MARTINS, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, que sita no lugar denominado Lameira do Ouro, Freguesia de 
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Peva, a que se refere o Proc.º n.º 220.09; -------------------------------------------------------------- 

----- NUNO MANUEL MARTINHO DA SILVA, para alteração de uma habitação 

unifamiliar, que sita no lugar denominado Tapada, Freguesia de Paçô, a que se refere o 

Proc.º n.º 232.09; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ LUÍS RAMALHO SANTOS, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Salgueiro, Freguesia de Paradinha, a 

que se refere o Proc.º n.º 9.10. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

118 – 360/337/2.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia para 

construção de um aviário – Parecer da Junta de Freguesia =================== 

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

06 de Agosto, último, exarada a folhas 35, ponto 33, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar parecer à Junta de Freguesia de Peva sobre o pedido de informação 

prévia, para construção de um pavilhão destinado a aviário, que a Senhora DORA 

PATRICIA MARTINS PEREIRA pretende levar a efeito no lugar denominado Portela, 

Freguesia de Peva, novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado 

da ofício da Junta de Freguesia nº. 65/2010, datado de 27 de Setembro, último, que 

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

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

prévia apresentado. ==================================================== 

119 – 360/338/123.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 



 Fl.132 
____________ 

 

____________ 

2010.10.01 

L iv º .  141  
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 

               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

unifamiliar – Telas Finais ============================================== 

========== Oriundo da Firma URBE 96, URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÕES E 

PROJECTOS DA NAVE, LDA, presente à reunião as telas finais de uma habitação 

unifamiliar que está a levar a efeito no lugar denominado Sarzeda, lote 33, do 

loteamento a que se refere o alvará nº. 02/98, nesta Vila de Moimenta da Beira. ----------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 235-RJ 

/DPOM/2010, datada de 17 de Setembro, último, em que pelos motivos ali descritos 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais 

apresentadas. ======================================================== 

120 – 360/338/124.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar – Telas Finais ============================================== 

========== Oriundo da Firma URBE 96, URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÕES E 

PROJECTOS DA NAVE, LDA, presente à reunião as telas finais de uma habitação 

unifamiliar que está a levar a efeito no lugar denominado Sarzeda, lote 34, do 

loteamento a que se refere o alvará nº. 02/98, nesta Vila de Moimenta da Beira. ----------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 234-RJ 

/DPOM/2010, datada de 17 de Setembro, último, em que pelos motivos ali descritos 

emite parecer favorável à pretensão. -------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais 

apresentadas. ======================================================== 

121 – 360/338/205.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de arrumos 

agrícolas – Legalização – Projectos de especialidades ======================= 

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

19 de Março, último, exarada a folhas 67, ponto 63, do livro de actas 140, em que foi 

deliberado reaprovar o projecto de arquitectura para construção / legalização de arrumos 

agrícolas, que o Senhor JOAQUIM MANUEL DA SILVA CARDOSO, levou a efeito no 

lugar denominado Estrada Nacional, Freguesia de Caria, novamente presente à reunião 

o referido processo, acompanhado dos projectos de especialidades. --------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 227-RJ 

/DPOM/2010, datada de 15 de Setembro, 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. ====================== 

122 – 360/338/41.09 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um lar de idosos = 

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

SOCIAL DE SÃO MARTINHO DE PEVA, presente à reunião um requerimento a solicitar 

a aceitação, por parte da Câmara Municipal, dos projectos de especialidades referentes 

à construção de um lar de idosos, que pretende levar a efeito no lugar denominado Vale, 
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Freguesia de Peva, uma vez que já foi ultrapassado o prazo para apresentação dos 

mesmos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata de obra de interesse social, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, admitir os projectos de especialidades, ainda que apresentados fora de 

prazo, uma vez que o atraso também se deveu à demora, por parte da Segurança 

Social, na aprovação do processo. ======================================== 

123 – 360/347/6.10 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela – Pedido de 

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

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, onde decidiu solicitar esclarecimentos ao Senhor 

JOÃO LISBOA e ao Senhor MANUEL NATÁRIO VICENTE, relativamente ao pedido de 

emissão certidão de destaque de uma parcela de terreno, com a área de 2.390m2, de 

um prédio com a área total de 5.730m2, sito no lugar denominado Pai Barbara, na 

localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado dos esclarecimentos solicitados, e requerendo o deferimento da 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 239-

RJ/DPOM/2010, datada de 21 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali 

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

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

555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº. 26/2010, de 30 

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

124 – 380/374/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização e conservação do 

edificado – Vistoria de utilização e conservação de edifícios – Auto de vistoria n.º 

10/2010============================================================= 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar à Comissão de Vistorias 

para procederem à vistoria do estado de conservação de uma casa de habitação, 

pertencente à Senhora OLIVIA DA COSTA, sita na Rua da Fonte Velha, na localidade 

de Sanfins, Freguesia de Paçô, presente à reunião o Auto de Vistoria n.º 10/2010, 

datado de 08 de Setembro, último, bem como do parecer Jurídico nº. 28/10 e a da 

informação nº. 15/2010, emitida pelo Comandante Operacional Municipal, ambas 

datadas de 15 de Setembro, último, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritas e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que o imóvel deverá ser 

demolido, para se evitar qualquer tipo de incidente com os utentes da via pública. --------- 

DELIBERAÇÃO: A câmara deliberou, por unanimidade, proceder à demolição o edifício 

em causa. =========================================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação” 
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125 – 710/714/400 – ENSINO PRÉ E PRIMÁRIO – Almoço e  Prolongamento de 

Horário  - Elaboração de Protocolo ======================================= 

========== Oriunda do Senhor Vice-Presidente, presente à reunião uma proposta, 

datada de hoje, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, no sentido de formalizar a celebração de um Protocolo com uma 

Instituição, com sede nesta Vila, pelo período de três meses, renovável por idêntico 

período enquanto não for denunciado, com vista a assegurar, no ensino Pré-Escolar, o 

prolongamento de horário e as refeições. --------------------------------------------------------------- 

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

proposta, autorizando a celebração do referido Protocolo e a assinatura do mesmo pelo 

Senhor Presidente. ====================================================  

126 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para os alunos 

carenciados no ano lectivo 2010/2011  ==================================== 

========== Oriunda da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, 

presente à reunião a Informação n.º 61/DASC/10, datada de 27 de Setembro, último, 

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

acompanhada da listagem dos alunos que efectuaram a sua candidatura posteriormente 

à matrícula, a qual está instruída de acordo com o Despacho Conjunto n.º 300/97, de 09 

de Setembro, cujo montante global ascende a € 2.093,94 (dois mil, noventa e três euros 

e noventa e quatro cêntimos), sendo os encargos no período de Setembro a Dezembro 

do corrente ano de € 705,18 (setecentos e cinco euros e dezoito cêntimos). ----------------- 
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----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “O respectivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040802 onde 

existe um saldo disponível de € 7.620,59 (sete mil, seiscentos e vinte euros e cinquenta e nove 

cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 

04 e nº. 14/2010, com a dotação de € 2.120,59 (dois mil cento e vinte euros e cinquenta e nove 

cêntimos), tendo sido efectuado o respectivo cabimento.” --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas listagens, 

com referência aos escalões ali indicados. =================================== 

127 – 710/714/400 – 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – Atribuição de auxílios 

económicos  no ano lectivo 2010/2011 – Pedido de alteração de escalão ======== 

========== Oriundo da Técnica Superior de Serviço Social, RITA CAETANO, presente 

à reunião a informação n.º 60/DASC/2010, datada de 23 de Setembro, último, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativa a 

um aluno residente em Paraduça, freguesia de Leomil, onde, pelas razões ali descritas, 

é de parecer que deverá ser deferido o pedido de posicionamento no escalão 1, de 

atribuição dos auxílios económicos. ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o reposicionamento no 

escalão 1, para atribuição de auxílios económicos, nos termos requeridos. ========== 

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 
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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, 


