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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM UM DE DEZEMBR O DO ANO DE 

DOIS MIL E CATORZE ================================================= 

ATA N.º 24/14 

========== No dia um do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, 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 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na primeira reunião, 

realizada no dia 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de 

atas 147, e cuja ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, 

dentro do prazo previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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----- 1. CONTENCIOSO: O Senhor Presidente da Câmara informou o órgão executivo 

que hoje à tarde irá ocorrer uma reunião com vista a alcançar um acordo entre a 

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE MUNICÍPIOS DO VALE DO TÁVORA e a empresa 

JEREMIAS DE MACEDO, no âmbito das duas empreitadas de obras públicas que estão 

em contencioso, a saber: “Consolidação da Malha Viária Intermunicipal (Beneficiação da 

EM 514 – Barcos, Longa, limite do Concelho – troço entre Pinheiros/ Carrazedo e o 

Cruzamento de Vale de Figueira)” e “Beneficiação da EN 323 (desclassificada), entre 

Moimenta da Beira e Tabuaço”. A propósito, o senhor Presidente aludiu ao contencioso 

que tem existido há já alguns anos entre o Município de Moimenta da Beira e a referida 

empresa, em processos cujas decisões judiciais colocaram esta Câmara Municipal em 

grandes dificuldades financeiras, com evidentes repercussões nas contas dos próximos 

anos. Por essa razão, o senhor Presidente afirmou ter esperança que o acordo que 

agora se pretende alcançar seja o fim de um ciclo, uma vez que a continuação da 

litigância no tempo não tem demonstrado ser um bom ato de gestão. -------------------------- 

----- O Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, afirmou subscrever o mesmo 

entendimento, ainda que não conheça os termos e condições do dito acordo, por ser de 

opinião que, quanto mais rápido for possível celebrar um acordo, melhor se poderá 

defender os interesses do município. --------------------------------------------------------------------

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, afirmou estar de 

acordo com o princípio da negociação, dado que considera que a litigância levada ao 

extremo pode levantar consequências graves para os interesses do município. Mais 
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afirmou que os Vereadores da Coligação PSD.PPD/CDS.PP estarão sempre disponíveis 

para colaborar em soluções que defendam os interesses do município, sem prejuízo da 

análise que devem fazer da atuação da Câmara Municipal na sua gestão corrente. ==== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

090 – 110/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – PROJE TO DE 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE MÉ RITO 

ESTUDANTIL NO ENSINO SUPERIOR – Introdução de ajust amentos  ============ 

========== No seguimento da reunião ordinária realizada em 17 de novembro, último, 

exarada a folhas 110, ponto 086, deste livro de atas, em que foi deliberado apreciar o 

projeto de regulamento mencionado em epígrafe após a introdução de alguns 

ajustamentos, presente novamente à reunião o referido projeto de regulamento, que 

nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, para 

análise e eventual aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea g), do n.º 

1, do artigo 25.º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido projeto de 

regulamento, devendo o mesmo ser submetido a apreciação pública, nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código de Procedimento Administrativo, após o 

que deverá ser submetido à aprovação pela Assembleia Municipal, para efeitos do 
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disposto na alínea g), do nº. 1, do artigo 25º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. === 

091 – 110/992/000 – PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILI ZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA B EIRA – Proposta 

de inclusão de um capítulo relacionado com a segura nça, prevenção e controlo da 

violência  =========================================================== 

========== Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente a Câmara, datada 

de 26 de novembro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, propõe a inclusão dos 

artigos 23.º a 31.º no projeto de regulamento supra mencionado, que constituem o seu 

capítulo IV, cuja epígrafe é “Segurança, Prevenção e Controlo da Violência”. ---------------- 

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

introdução do capítulo supra mencionado, no referido projeto de regulamento, devendo o 

mesmo ser submetido à aprovação pela Assembleia Municipal, para efeitos do disposto 

na alínea g), do nº. 1, do artigo 25º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ========== 

092 – 160/187/000 – PROJETO DE CRIAÇÃO DO SISTEMA M ULTIMUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DO NORTE DE P ORTUGAL – 

Pedido de Parecer  ==================================================== 

========== Oriundo do MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E ENERGIA, presente à reunião um ofício, datado de 23 de outubro, 

último, registado sob o n.º 6027, em 27 do mesmo mês, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, através do qual solicita a 
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emissão de parecer fundamentado sobre o projeto mencionado em epígrafe, no prazo 

de 45 dias, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 

92/2013, de 11 de julho. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A propósito, o Senhor Presidente apresentou uma proposta para efeitos de emissão 

do referido parecer fundamentado, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde são apresentadas as pretensões que entende 

serem necessárias e indispensáveis para acautelar, em termos minimamente 

satisfatórios, os interesses do Município de Moimenta da Beira. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com os termos e 

condições da proposta para emissão do parecer fundamentado, emitindo parecer 

favorável ao projeto de criação do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e 

de Saneamento do Norte de Portugal, com observância das pretensões expressas no 

dito parecer fundamentado. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dar conhecimento desta decisão à 

Assembleia Municipal. ================================================== 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

093 – 210/202/200 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LO CAL (PAEL) –  

Relatório de Monitorização e Acompanhamento – 3.º T rimestre de 2014 ========= 

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

reunião o relatório de monitorização e acompanhamento do 3.º trimestre de 2014, 
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referente ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------- 

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

o referido relatório, devendo o mesmo ser apresentado à Assembleia Municipal, nos 

termos e para cumprimento do artigo 12.º, da Lei nº. 43/2012, de 28 de agosto. ======= 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

094 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Pedido de 

arrendamento da loja n.º 22  ============================================ 

========== Oriundo do GABINETE JURÍDICO, presente à reunião o Parecer n.º 37.14, 

datado de 24 de novembro, último, com o seguinte teor: ------------------------------------------- 

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 19 de novembro do corrente ano, o 

peticionante, MÁRIO TEIXEIRA REINA, solicita o arrendamento da loja n.º 22, do Mercado Municipal de 

Moimenta da Beira para “(…) exposição e venda de velharia e antiguidades (…)”.-------------------------- 

----- Neste momento, a loja n.º 22, do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, encontra-se 

disponível, para arrendamento. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, 

“(...) a atribuição das lojas será efetuada por meio de propostas em carta fechada a potenciais 

interessados(...) – cfr. nesse sentido o artigo 5.º, do referido diploma legal.------------------------------- 

----- No entanto, o n.º 3 do mesmo normativo estabelece que, excecionalmente, sem necessidade de 

recurso à publicação por meio de edital, quando a Câmara Municipal considerar a proposta de interesse 

relevante poderá determinar a adjudicação de lojas, mediante o recurso à figura do ajuste direto, cujo 

preço não poderá ser inferior a € 2.50 m/2. ------------------------------------------------------------------- 

----- Por ser importante, chama-se a atenção para o artigo 3.º, do diploma legal acima citado, segundo 

o qual a atividade de abastecimento público a que se destina o comércio praticado no Mercado 
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Municipal será exercida por particulares em regime de licença de utilização dos respetivos locais 

de venda, conferida pela Câmara Municipal e por contratos de arrendamento com esta 

celebrados (sublinhado nosso).” ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar ao requerente o 

arrendamento da Loja n.º 22, do Mercado Municipal, por ajuste direto, nos termos do 

disposto no n.º 3, do artigo 4.º, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar o adjudicatário que deverá 

outorgar o respetivo contrato de arrendamento, com uma renda mensal de € 130,00 

(cento e trinta euros). =================================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

095 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 28, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 126.483,14 (cento e 

vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e três euros e catorze cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ………………..  €   13.686,38 

                            b) Dotações não Orçamentais …………..  € 112.796,76 

                     TOTAL: ……………………………….…...... €  126.483,14     

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 
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“Vias de Comunicação e Transporte”  

096 - 310/302/197 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO D A EXECUÇÃO DAS 

EMPREITADAS DENOMINADAS DE: CIRCULAR RODOVIÁRIA EXT ERNA POENTE - 

TROÇO 2, ENTRE A EN 226, (KM 44,7) E O PARQUE INDUS TRIAL DE MOIMENTA 

DA BEIRA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMEN TA DA BEIRA -  

Adjudicação  ========================================================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 

URBANISMO E AMBIENTE, presente à reunião a informação, com a referência 81-

LS/DPOUA/2014, datada de 24 de novembro, último, com o seguinte teor: ------------------- 

----- “No seguimento do Ajuste Directo desencadeado para o “ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS EMPREITADAS DENOMINADAS DE: - “CIRCULAR 

RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, ENTRE A EN 226, (KM 44,7) E O PARQUE 

INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA”, E - “AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE 

MOIMENTA DA BEIRA”, foi convidada a apresentar proposta a empresa E2 - CONSULTORES, LDA..---- 

----- Perante o convite que lhe foi feito, a concorrente apresentou proposta, tendo esta sido instruída 

com todos os elementos exigidos, e com o valor de 72.348,00€, (setenta e dois mil, trezentos e 

quarenta e oito euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. --------------------------------- 

----- Neste contexto, tendo em conta que a proposta foi instruída com todos os elementos que haviam 

sido exigidos, e, tendo em conta que o valor da proposta é inferior ao preço base de concurso que havia 

sido estipulado, entende-se que a proposta poderá ser admitida a concurso. ------------------------------

----- Por sua vez, perante o facto de ter sido apresentada uma única proposta, (nos termos do 

estipulado no n.º 2, do art.º 125.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro), considera-se não 

haver lugar às fases de negociação e de audiência prévia, nem à elaboração de relatórios preliminar e 

final. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Assim, o presente processo encontra-se em condições de ser objeto de decisão final, 

nomeadamente, em condições de merecer decisão quanto à eventual adjudicação da prestação de 

serviços em causa.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- 1. Concordar com a informação acima transcrita; ----------------------------------------------- 

----- 2. Adjudicar à empresa E2 - CONSULTORES, LDA. a prestação de serviços supra 

citada, pelo valor de € 72.348,00 (setenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito euros), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, notificando-a para, nos termos do 

disposto no artigo 126.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, apresentar os documentos de habilitação que forem 

legalmente exigidos; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3. Nos termos do disposto no artigo 98.º, do mesmo Código, aprovar a minuta do 

contrato, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, devendo proceder-se ao seu envio ao adjudicatário. =================== 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

097 - 340/397/012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EL ABORAÇÃO DOS 

ESTUDOS PRÉVIOS DA BARRAGEM DA NAVE E DA BARRAGEM D A BOAVISTA -  

Preço Base - Despacho - Ratificação  ===================================== 

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

27 de outubro do corrente ano, exarada a folhas 84 a 86, ponto 67, deste livro de atas, 

em que foi deliberado autorizar a abertura do procedimento em epígrafe através de 

ajuste direto, nos termos do art.º 112.º e seguintes, do Código dos Contratos Públicos, 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com um preço base de € 

13.850,00 (treze mil, oitocentos e cinquenta euros), presente à reunião para ratificação o 

Despacho do Senhor Presidente de Câmara, datado de 18 de novembro último, que 

nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, nos 

termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, uma vez que, pelas razões ali descritas, o preço base do procedimento deve 

ser de 17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros). ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Nos termos do nº. 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho. ======= 

“OBRAS PARTICULARES” 

098 - 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 24 de março, último, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETOS DE 

ARQUITETURA DEFERIDOS”, “REAPROVAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA 

E ESPECIALIDADES”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no 

âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do 

Senhor Presidente, datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor 

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:  ===================================== 
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----- ANTÓNIO LOPES LUÍS, para ocupação da via pública com andaimes, em 54 m2, na 

Rua das Pereiras, na localidade de Vila Chã, Freguesia de Caria, a que se refere o 

Proc.º n.º 83.14; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- FRANCISCO JOSÉ SOUSA SARMENTO, para construção de um muro de vedação 

com 60m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Baiúca, Freguesia de Vila da 

Rua, a que se refere o Proc.º n.º 86.14; ----------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM MANUEL DA FONSECA TEIXEIRA, para construção de um muro de 

vedação com 45m, que pretende levar a efeito na Freguesia de Ariz, a que se refere o 

Proc.º n.º 87.14; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- GERMANO GOMES PEREIRA, para construção de um muro de vedação com 

150m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Queijela, Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 89.14. ---------------------------------------------

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

----- VITAL LEITE MENDES LOPES, para alteração de um edifício destinado a habitação 

unifamiliar, sito no lugar denominado Avelal, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º 

n.º 29.98; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO DE FREITAS, para ampliação de um 

edifício destinado a habitação unifamiliar, sito no lugar denominado Linhar Grande, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 18.02; ---------------------------------------------  

----- JOÃO LOPES FERREIRA, para alteração de uma fração, pertencente a um edifício 

sito no Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 
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50.14; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL LOPES FERREIRA, para alteração de uma fração, pertencente a um 

edifício sito no Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 51.14; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- NOEL MONTEIRO ESCULTURA UNIPESSOAL, LDA, para construção de uma 

estrutura destinada à instalação de uma grua, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado Cimo de Vila, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 55.14; --------- 

----- ANTÓNIO DE JESUS, para alteração do uso do rés do chão de um edifício sito no 

lugar denominado Marmelal, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 75.14; -------- 

----- FÁBIO FILIPE FERREIRA DA SILVA, para construção de uma exploração avícola, 

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

refere o Proc.º n.º 80.14; ------------------------------------------------------------------------------------- 

REAPROVAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALID ADES:  ======= 

----- AGRO PECUÁRIA QUINTA DA CARRIÇA, LDA, para ampliação de uma vacaria, 

sita no lugar denominado Quinta da Carriça, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º 

n.º 4.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- VITOR MANUEL GONÇALVES DE SOUSA, para construção de uma habitação 

unifamiliar e anexo, que pretende levar a efeito no lugar denominado S. Miguel, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 20.13. ------------------------------------------- 

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

----- CARLOS ALBERTO DE SÁ BANDEIRA DIAS, para alteração e ampliação de uma 



 Fl.126 
____________ 

 

____________ 

2014.12.01 
L i v º .  149  

                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 

                                                                   
 
habitação unifamiliar, sita na Rua de Lisboa, Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proc.º n.º 30.14; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

denominado Pomar, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 72.14;  

----- ANDREIA PATRICIA DOS SANTOS LOPES PEREIRA, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Carregal ou 

Chavascal, Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 73.14. -------------------------

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

099 – 360/347/10.98 – LOTEAMENTOS URBANOS – Receção  provisória das obras 

de urbanização  ====================================================== 

========== Oriundo da Firma 2 MPAC – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, 

presente à reunião um pedido de receção provisória das obras de urbanização do 

loteamento urbano, com o alvará n.º 02/2000, sito no lugar denominado Nozedo, 

Freguesia de Leomil. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à Comissão de Vistorias, a mesma elaborou o auto de 

Vistoria n.º 06, datado de 12 de novembro, último, que nesta ata se considera 

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

descritos, emite parecer favorável à pretensão. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a receção provisória das 

obras de urbanização, nos termos do referido auto de vistoria. ==================== 
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100 – 360/347/2.05 – LOTEAMENTOS URBANOS – Operação  de loteamento  ====== 

========== Oriundo da UNIÃO DE FREGUESIAS DE PEVA E SEGÕES, presente à 

reunião um pedido de reapreciação do projeto de loteamento, que pretende levar a efeito 

no lugar denominado de Paiva, na localidade de Segões, com base no parecer da EDP, 

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

bem como solicitando, a isenção de apresentação de qualquer caução. ----------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 285-

SV/DPOUA /14, datada de 17 de novembro, último, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a requerente da 

apresentação da garantia bancária e emitir o respetivo alvará do loteamento. ---------------

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

apresentar novo projeto elétrico quando se justificar. ========================== 

101 – 360/347/3.06 – LOTEAMENTOS URBANOS – Operação  de loteamento  ====== 

========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA, presente 

à reunião um pedido de reapreciação do projeto de loteamento, que pretende levar e 

efeito no lugar denominado de Fragas da Forca, Freguesia de Moimenta da Beira. -------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 295-

SV/DPOUA /14, datada de 21 de novembro, último, emitindo parecer favorável. ------------ 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar a operação de 

loteamento e emitir o respetivo alvará. ====================================== 

102 – 360/991/55.14 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

Certidão de compropriedade  =========================================== 

========== Oriundo do Senhor PAULO RODRIGUES DE ANDRADE, presente à 

reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante da partilha 

de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, 

que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

- AUGI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 300-

SV/DPOUA /14, datada de 26 de novembro, último, emitindo parecer favorável. ----------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

103 - 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2013/2014 =========================================================== 

========== Oriundo da Senhora SANDRA RUTE CARDOSO VEIGA PINHEIRO, 

residente em Moimenta da Beira, presente à reunião um pedido de atribuição de auxílios 
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económicos relativo ao ano letivo 2013/2014, no qual alega ter entregue os documentos 

necessários para o efeito durante o período previsto no Regulamento de Atribuição de 

Auxílios Económicos Escolares. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o referido pedido à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, foi elaborada a Informação 

n.º 21.RIC/UODSCE/2014, datada de 12 de novembro, último, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde informa que 

não há registo de entrada do referido pedido, pelo que deixa à consideração superior a 

respetiva decisão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “O respetivo encargo com os livros e material escolar tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 0102/040802, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no 

Objetivo 2.1.2, Código 05, com a dotação de € 819,56 (oitocentos e dezanove euros e cinquenta e seis 

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

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

atribuição de auxílios económicos, desde que se comprove estarem reunidos todos os 

requisitos legais. ====================================================== 

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 e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo. 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 
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Câmara e Vereadores, e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo 

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

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

12H00. ============================================================= 
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