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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE 

DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ ================================= 

ACTA N.º 27/10 

========== Aos vinte e quatro dias do mês de Dezembro 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 n.º 3, do art.º 84.º, 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. ===================================== 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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244 – 020/019/000 – Obras da Empresa “Jeremias de Macedo & C.ª. Lda.”, em 

contencioso nos Tribunais Administrativos e Fiscais de Coimbra e Viseu ======== 

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

uma participação, datada de 10 do corrente mês, registada sob o n.º 8966, que nesta 

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

uma resposta relativamente à adopção de uma estratégia com toda a Administração da 

Câmara Municipal, para denunciar às entidades competentes o que se está a passar, no 

sentido de defender o dinheiro do “Povo”. -------------------------------------------------------------- 

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

----- Mais foi deliberado informar o Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, que a 

Câmara Municipal lamenta a sua ausência, não justificada, à reunião de hoje, a qual 

tinha sido por si próprio solicitada. ========================================= 

02.01- DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

245 – 120/131/170 – RESERVA DE RECRUTAMENTO – Obrigatoriedade de 

Utilização =========================================================== 

========== Presente à reunião o pedido formulado pelo trabalhador, PAULO MANUEL 

CARVALHAIS COUTINHO, de mobilidade interna intercarreiras, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, para ocupação do 

posto de trabalho vago no mapa de pessoal na área dos recursos humanos, na 

categoria de Técnico Superior, uma vez que concluiu a licenciatura em Administração 
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Pública, em 04 de Novembro, último, conforme comprovativo que anexa. --------------------- 

----- A propósito deste assunto, o Sector de Recursos Humanos emitiu uma informação, 

datada de 17 de Novembro, último, do seguinte teor: ----------------------------------------------- 

----- “Situação de Facto -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pedido efectuado pelo Coordenador Técnico, contratado por tempo indeterminado desta Câmara 

Municipal, Paulo Manuel Carvalhais Coutinho, no qual solicita a sua possível Mobilidade Interna 

Intercarreiras, para o Posto de Trabalho previsto no Mapa de Pessoal na área de recursos 

humanos, com a Carreira/Categoria de Técnico-Superior. --------------------------------------------

----- Enquadramento legal -----------------------------------------------------------------------------------

----- Segundo o disposto no n.º 1, do artigo 59º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 

apercebemo-nos que os trabalhadores poderão ser sujeitos a mobilidade interna, quando haja 

conveniência para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia e a eficiência 

do serviço o imponham e devidamente fundamentada, o que significa, desde logo, que o simples 

interesse pessoal do trabalhador (por exemplo a requerimento do próprio) não constitui razão suficiente 

para este efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O instrumento de mobilidade aqui solicitado, encontra-se plasmado na alínea b), do n.º 3, do 

artigo 60º, do normativo legal acima exposto, isto é, “mobilidade intercarreiras ou categorias opera-se 

para o exercício de funções não inerentes à categoria de que o trabalhador é titular e inerentes a 

carreira de grau de complexidade funcional igual, superior ou inferior ao da carreira em que se encontra 

integrado...”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Refere ainda o nº. 4, do mesmo artigo 60º., que a mobilidade intercarreiras ou categorias depende 

da titularidade de habilitação adequada do trabalhador e não pode modificar substancialmente a sua 

posição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Proposta de decisão ------------------------------------------------------------------------------------

----- Concluindo, apenas nos resta referir que: ---------------------------------------------------------------

----- 1 - Tal como demonstrado, esta nova modalidade de mobilidade interna em nada se assemelha à 
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antiga figura da “reclassificação profissional”, desde o seu procedimento, até à forma como se constitui 

a ocupação do posto de trabalho em causa e tem uma duração máxima de 18 meses (Nº. 1 do artº. 

63º., da LVCR). -------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 2 – Esta opera-se, única e exclusivamente, quando haja conveniência para o interesse público, pelo 

que será sempre necessário existir informação fundamentada por parte do superior hierárquico 

imediato, dando conta dessa mesma necessidade e aceitação por parte do Dirigente Máximo dos 

Serviços (deste modo fica afastado o mero interesse pessoal do trabalhador apresentado por 

requerimento, por exemplo); -----------------------------------------------------------------------------------

----- 3 – Desta forma, e considerando que o trabalhador reúne os requisitos habilitacionais para o 

efeito, possuindo à presente data 23 anos, 5 meses e 26 dias de serviço, nesta Câmara Municipal, 

existe um Posto de Trabalho vago no Mapa de Pessoal actualmente em vigor, o requerimento aqui 

analisado, deverá ser alvo de tratamento superior no sentido de equacionar e informar a possível 

conveniência para o interesse público e a oportunidade; -----------------------------------------------------

----- 4 – Relativamente à remuneração, conforme é referido nos nºs. 2 e 3 do artº. 62º., da LVCR, o 

trabalhador em mobilidade intercarreiras ou categorias em caso algum é afectado na remuneração 

correspondente à categoria de que é titular. Assim, a mesma será acrescida para o nível remuneratório 

superior mais próximo daquele que corresponde ao seu posicionamento na categoria de que é titular 

(Posição 3ª. Nível 20 – 1458.94€), que se encontre previsto na categoria na categoria cujas funções vai 

exercer, (Posição 4ª. Nível 23 – 1613.42€), desde que a primeira posição remuneratória desta categoria 

corresponda a nível remuneratório superior ao nível remuneratório da primeira posição daquela que é 

titular, como é o caso presente. --------------------------------------------------------------------------------

----- Este é, S.M.O., o nosso parecer.” ------------------------------------------------------------------------ 

----- Do mesmo modo, o Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA elaborou a informação 

n.º 105/DA/2010, datada de 20 do corrente mês, do seguinte teor: ------------------------------ 

----- “No seguimento da informação do Sector de Recursos Humanos, datada de 17 de Novembro, 

último, relativamente ao pedido de mobilidade interna intercarreiras solicitado pelo trabalhador, PAULO 
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MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, cumpre informar: -------------------------------------------------------- 

----- Nos termos do disposto no nº. 1, do artigo 40º., da Portaria nº. 83-A/2009, de 22 de Janeiro 

“Sempre que, em resultado de procedimento concursal comum, publicitado por um órgão ou 

serviço, a lista de ordenação final, devidamente homologada, contenha um número de 

candidatos aprovados superior aos dos postos de trabalho a ocupar, é sempre constituída 

uma reserva de recrutamento interna”. -------------------------------------------------------------- 

----- Por outro lado, estabelece-se no nº. 2, do aludido artigo 40º., que “ a reserva de recrutamento 

é utilizada sempre que, no prazo máximo de 18 meses, contados da data da homologação da 

lista de ordenação final, haja necessidade de ocupação de idênticos postos de trabalho, ….” - 

----- O trabalhador, PAULO COUTINHO, solicitou a mobilidade interna intercarreiras para ocupação de 

um posto de trabalho vago na mapa de pessoal, na área dos recursos humanos, na categoria de técnico 

superior, uma vez que concluiu a licenciatura em Administração Pública em 04 de Novembro de 2010, 

conforme certificado emitido pelo Instituto Superior Politécnico Gaya, que anexou ao seu requerimento. 

----- Neste contexto, atendendo a que o referido trabalhador se encontra colocado em 2º. Lugar, na 

lista de ordenação final, do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 

trabalho de técnico superior, aberto por Aviso publicado no Diário da República, 2ª. Série, nº. 212, de 

02 de Novembro de 2010, e caso se reconheça que há conveniência para o interesse público, mormente 

no quadro de restrições em matéria de despesas na área do pessoal, sempre se refere a possibilidade 

de opção pela referida reserva de recrutamento, em vez da mobilidade interna intercarreiras.” ---------- 

----- Sobre o assunto, o Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA, que secretaria a presente 

reunião, prestou os seguintes esclarecimentos: ------------------------------------------------------- 

1. Que a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária, realizada em 15 de Outubro, 

último, deliberou aprovar a abertura de diversos procedimentos concursais, aqui se 

incluindo um para recrutamento de um posto de trabalho, para a categoria de técnico 

superior, licenciado em Administração Pública; ------------------------------------------------------- 
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2. Que, para efeitos de cumprimento do disposto no nº. 1, do artigo 9º., da Lei nº. 12-

A/2010, de 30 de Junho, vulgarmente conhecida por PEC 2, os referidos procedimentos 

concursais devem ser destinados a candidatos que possuam relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente constituída; ---------------------------- 

3. Que o trabalhador desta Câmara Municipal, PAULO MANUEL CARVALHAIS 

COUTINHO, concluiu a licenciatura em Administração Pública em 03 de Novembro, 

último; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Que, na DIVISÃO ADMINISTRATIVA, existe uma vaga no mapa de pessoal para 

técnico superior; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Que a lista de ordenação final do procedimento concursal referido em 1., foi 

homologada pelo Senhor Presidente da Câmara, verificando-se que o trabalhador em 

questão se encontra colocado em 2ª. lugar; ------------------------------------------------------------ 

6. Que se reconhece interesse e oportunidade no deferimento da pretensão formulada, 

no sentido da mobilidade interna intercarreiras, a qual tem um prazo máximo de 18 

meses; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Que, nesta conformidade, poderá tal decisão ser tomada, mas em sede de reserva de 

recrutamento, dado que estão reunidas as condições legais para o efeito, 

designadamente, o reconhecimento do interesse no recrutamento de mais um posto de 

trabalho idêntico ao colocado a concurso, haver vaga orçamentada no mapa de pessoal 

e o candidato possuir o requisito habilitacional, bem como o facto de ser detentor de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente constituída; -- 
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8. Finalmente, é seu entendimento que esta decisão cabe à Câmara Municipal, dado 

que foi a entidade que, nos termos da lei, autorizou a abertura do procedimento 

concursal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

DELIBERAÇÃO: Considerando as explicações dadas e o reconhecimento do interesse 

e oportunidade na ocupação de mais um posto de trabalho idêntico ao colocado a 

concurso, cuja lista de ordenação final se encontra homologada, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, autorizar o recurso à reserva de recrutamento, nos termos do artigo 

40º., da Portaria nº. 83-A/2009, de 22 de Janeiro, no sentido de recrutar o trabalhador, 

PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, para ocupar o posto de trabalho vago no 

mapa de pessoal, na categoria de técnico superior, com efeitos a partir do dia 27 do 

corrente mês. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente a 

recorrer ao mesmo procedimento de reserva de recrutamento, no âmbito dos 

procedimentos concursais que, neste momento estão a decorrer, sempre que, para o 

efeito, estejam reunidas todas as condições legais. ============================ 

246 – 120/134/000 – NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – 

Criação das Unidades Orgânicas Flexíveis e Equipas de Projecto – Aprovação === 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 22 de Novembro, último, exarada a folhas 207, ponto 193, deste livro de 

actas, presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

datada de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante, de criação das unidades orgânicas flexíveis com a 

definição das respectivas atribuições e competências, bem como de duas equipas de 

projecto, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos 

de cumprimento do disposto no artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

Outubro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a) Que, no respeito pelo limite do número máximo fixado pela Assembleia Municipal, 

sejam criadas as SEIS unidades orgânicas flexíveis, correspondentes a Divisões 

Municipais, referenciadas na proposta, bem como as respectivas atribuições e 

competências; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Que, no respeito pelo limite do número máximo fixado pela Assembleia Municipal, 

seja desde já autorizada a criação de DUAS equipas de projecto, a constituir logo que, 

para o efeito, o Senhor Presidente considere que estão reunidas as condições legais e 

operacionais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Aprovar o Regulamento da Estrutura Interna, bem como o Organograma, tendo em 

vista a entrada em vigor no dia 01 de Janeiro de 2011; ---------------------------------------------

d) Concordar com a proposta do Senhor Presidente, no sentido da manutenção das 

comissões de serviço dos titulares de cargos dirigentes intermédios de 2º. grau, 

correspondentes a Chefes de Divisão, uma vez que a nova estrutura aprovada preserva, 

na essência, as atribuições e competências que antes caracterizavam as divisões 

existentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A propósito, os VEREADORES DA COLIGAÇÃO PSD/CDS, ditaram para a acta a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Apesar de termos votado pela abstenção a proposta da Câmara Municipal que criou a estrutura 

nuclear e fixou os limites das unidades flexíveis e subunidades, bem como as equipas de projecto, com 

fundamento na declaração de voto expressas na acta de 22 de Novembro de 2010, da competência da 

Assembleia Municipal, votamos favoravelmente a proposta de criação das unidades orgânicas flexíveis, 

bem como o respectivo quadro de atribuições e competências, da competência da Câmara Municipal, 

por considerarmos que a mesma está bem definida e é adequada à realidade do Município de Moimenta 

da Beira, composta por 6 Divisões Municipais, na senda, aliás, da anteriormente existente, 

Congratulamo-nos, também, com o facto de, nesta fase, os documentos entregues, designadamente, 

despacho de proposta da criação das unidades orgânicas flexíveis, organograma, Regulamento da 

estrutura orgânica e funcionamento dos serviços municipais e despacho de criação das subunidades e 

da afectação dos trabalhadores ao mapa de pessoal existente, estarem bem desenvolvidos e em 

conformidade com o diploma legal que estabelece o regime jurídico da organização dos serviços 

municipais” . ========================================================== 

247 - 120/134/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação da deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 36, 

datado de 30 de Novembro, último, acompanhado do ponto da acta - parte respectiva -, 

sobre a deliberação tomada em sessão ordinária, realizada na mesma data, referente à 

aprovação da Nova Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais. -------------------------------- 

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

248 - 120/134/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação da deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 42, 
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datado de 30 de Novembro, último, acompanhado do ponto da acta - parte respectiva -,  

sobre a deliberação tomada em sessão ordinária, realizada na mesma data, referente à 

ratificação das alterações produzidas no Mapa de Pessoal. --------------------------------------- 

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

249 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais =========================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1, do art.º 7, do Regulamento 

de Abertura e Funcionamento do Estabelecimento Comercial, presente à reunião a 

seguinte comunicação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – RAINHA DE LOTUS, UNIPESSOAL LDA., com estabelecimento comercial de 

“ACESSÓRIOS DE MODA E DECORAÇÃO”, sito na Avenida 25 de Abril, nº. 18 –A, R/C 

Esqº., nesta Vila, dando conta que pretende praticar o seguinte horário: ---------------------- 

----- "De Segunda a Sábado, das 09H00 às 19H00, com interrupção para o almoço das 12H30 às 14H00 

e com encerramento semanal ao Domingo”. ------------------------------------------------------------------ 

----- O processo vem acompanhado da respectiva informação favorável, da Fiscalização 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a referida informação favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o horário proposto. =================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

250 – 210/200/200 -  LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO 
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IRS – Taxa a aplicar em 2011 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação de 

deliberação ========================================================= 

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

12 de Novembro, último, exarada a folhas 187, ponto 179, deste livro de actas, em que 

foi deliberado manter a participação variável de 5% no IRS, em 2011, presente à reunião 

o ofício da Assembleia Municipal n.º 40, datado de 30 de Novembro, último, informando 

que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar a referida 

taxa, nos precisos termos apresentados e propostos pela Câmara Municipal. --------------- 

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

251 – 210/200/200 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – Taxa a aplicar 

em 2011 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação de deliberação ============ 

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

12 de Novembro, último, exarada a folhas 186, ponto 178, deste livro de actas, em que 

foi deliberado propor a fixação da taxa de 0,7, para os prédios urbanos, e 0,3 para os 

prédios urbanos avaliados, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 39, 

datado de 30 de Novembro, último, informando que, em sua sessão ordinária realizada 

no mesmo dia, foi deliberado aprovar e fixar as taxas do IMI, nos precisos termos 

apresentados e propostos pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 

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

252 – 210/200/400 – Taxa Municipal de Direitos de Passagem – Taxa a aplicar em 

2011 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação de deliberação =============== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

12 de Novembro, último, exarada a folhas 188, ponto 180, deste livro de actas, em que 

foi deliberado fixar a referida taxa em 0,25%, para o ano de 2011, presente à reunião o 

ofício da Assembleia Municipal n.º 38, datado de 30 de Novembro, último, informando 

que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar a referida 

taxa, nos precisos termos apresentados e propostos pela Câmara Municipal. --------------- 

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

253 – 210/202/000 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO – ANO DE 2011 – 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação de deliberação  ==================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 22 de Novembro, último, exarada a folhas 191, ponto 182, deste livro de 

actas, em que foi deliberado aprovar uma proposta de contratação de um novo 

empréstimo a curto prazo, para o ano de 2011, até um montante de € 600.000,00 

(seiscentos mil euros), presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 37, 

datado de 30 de Novembro, último, informando que, em sua sessão ordinária realizada 

no mesmo dia, foi deliberado aprovar a contratação do referido empréstimo, nos 

precisos termos apresentados e propostos pela Câmara Municipal. ---------------------------- 

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

254 – 210/202/000 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – Empréstimo Bancário de 

Curto Prazo para 2011 – Aprovação das cláusulas do contrato de empréstimo ==== 

========== No seguimento da deliberação tomada em sua reunião extraordinária, 
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realizada em 22 de Novembro, último, exarada a folhas 212, ponto 194, deste livro de 

actas, em que foi deliberado concordar com o Relatório da Comissão de Análise das 

Propostas e adjudicar, à Caixa Geral de Depósitos, o referido empréstimo de curto 

prazo, até ao montante de € 600.000,00 (seiscentos mil euros), presente à reunião o 

respectivo processo, acompanhado do respectivo contrato, que nesta acta se considera 

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

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

APROVAR as cláusulas contratuais do referido contrato de empréstimo, autorizando o 

Senhor Presidente a proceder à respectiva assinatura, devendo, para o efeito, ser dado 

cumprimento às formalidades com vista à sua concretização. ==================== 

255 – 230/260/000 – PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO PARA O ANO DE 2011 E RESPECTIVO MAPA DE PESSOAL – 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação de deliberação ==================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 22 de Novembro, último, exarada a folhas 213, ponto 195, deste livro de 

actas, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 41, datado de 30 de 

Novembro, último, informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi 

deliberado aprovar o orçamento e grandes opções do plano para o ano de 2011, e 

respectivo mapa de pessoal, nos precisos termos apresentados e propostos pela 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 
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256 – 230/273/000 – ACIDENTE DE VIAÇÃO EM GRANJA DO TEDO/PARADINHA – 

Pedido de Indemnização =============================================== 

======== Oriundo do Senhor HENRIQUE ANTÓNIO OLIVEIRA BATISTA, residente em 

Granja do Tedo, presente à reunião um requerimento, registado sob o nº. 9039, em 14 

do corrente mês, no qual solicita uma indemnização pelos prejuízos causados na sua 

viatura, relativamente a um despiste no dia 9 de Janeiro, último, provocado pelo gelo 

existente na Estrada Municipal entre a Granja do Tedo e Paradinha. --------------------------- 

----- Segundo o requerente, a existência de gelo naquele local deveu-se às valetas 

estarem cheias de resíduos e ervas, o que impossibilitava o escoamento da água para 

um corgo existente a uns metros do local. -------------------------------------------------------------- 

------- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo emitiu o Parecer n.º 13.10, 

datado de 26 de Março, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual várias questões se levantam, no que 

tange ao dito sinistro, pelo que deixa a resolução do caso à consideração superior, que 

poderá passar, eventualmente, por uma notificação ao requerente, no sentido do mesmo 

carrear para o processo meios probatórios capazes de responder às questões 

colocadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/06030502, onde, em 21 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 9.558,00 (nove mil quinhentos e cinquenta e oito 
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euros)”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Nos termos e para efeitos de cumprimento do disposto no Código do 

Procedimento Administrativo, a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o 

reclamante para, querendo, em sede de audiência do interessado, se pronunciar, dado 

que inclina para o indeferimento da pretensão, uma vez que não se infere que exista 

nexo causal entre o estado em que a estrada se encontrava e a ocorrência do sinistro. = 

 “Secção de Aprovisionamento e Património” 

257 – 130/151/200 - PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Alienação 

do Lote n.º 25 ======================================================== 

========== Presente à reunião uma Declaração, assinada Senhor Presidente da 

Câmara, em 15 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde se declara que a Câmara Municipal abdica do 

direito de preferência sobre o Lote n.º 25, do Parque Industrial de Moimenta da Beira, 

autorizando o Senhor CARLOS MANUEL LARANJEIRA MORAIS a alienar o referido lote 

a favor da Firma POLIMAGRA – GRANITOS E MÁRMORES POLIDOS, LDA. -------------- 

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

a posição assumida pelo Senhor Presidente, na referida declaração, nos termos e para 

efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Parque Industrial. ====== 

258 – 130/151/700 – RESTAURANTE SITO NA CENTRAL DE CAMIONAGEM – 

Pagamento de coima ================================================== 

========== Oriunda do Senhor JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA CARDOSO, 
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arrendatário da Restaurante, sito na Central de Camionagem, presente à reunião uma 

comunicação, datada de 3 do corrente mês, informando que a “ASAE” lhe aplicou uma 

coima no valor de € 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta euros), já liquidada conforme 

comprovativo em anexo, por falta de licenciamento e requisitos técnicos no 

estabelecimento supra referido. Assim, solicita que o valor em causa seja transferido 

para a responsabilidade da Câmara Municipal, enquanto proprietária do mesmo. ---------- 

----- 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 0102/06020305, onde, em 21 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 10.908,00 (dez mil novecentos e oito euros), tendo 

sido feita a proposta de cabimento com o n.º 1712”.--------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que a Câmara Municipal admite que tem parte da 

responsabilidade, no processo que conduziu à aplicação da coima, designadamente 

pela falta do licenciamento e alguns requisitos técnicos, mas não sendo sua toda a 

responsabilidade, a mesma deliberou, por unanimidade, propor ressarcir o requerente no 

montante de € 675,00 (seiscentos e setenta e cinco euros), correspondente a metade do 

valor da coima referida. ================================================= 

 “Tesouraria” 

259 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 23, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 450.099,78 
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(quatrocentos e cinquenta mil e noventa e nove euros e setenta e oito cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais…………….. €  335.310,26    

                            b) Dotações não Orçamentais ............ €  114.789,52 

                                                                     TOTAL ……………...... €    450.099,78     

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

260 - 310/301/105 - E.M. 519, DA E.N. 226 (MOIMENTA DA BEIRA) A CASTELO ==== 

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

26 de Novembro, último, exarada a folhas 227, ponto 204, deste livro de actas, em que 

foi deliberado incumbir o Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA das diligências 

necessárias que garantam a prestação da informação solicitada ao Engenheiro Civil, 

JOÃO PINTO CARDOSO, novamente presente à reunião o respectivo processo, 

acompanhado da informação n.º 104/DA/2010, datado de 6 do corrente mês, do 

dirigente supra mencionado, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, segundo a qual não foi possível prestar as informações 

solicitadas, pelo facto do técnico acima referido não ter comparecido, nesta Câmara, 

com o objectivo de esclarecer de forma cabal o sentido e alcance da informação que 

efectivamente pretende, apesar de, para o efeito, ter sido notificado. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, lamentando que a ausência do 
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referido técnico, no dia e hora marcada, para esclarecer as dúvidas que as suas 

comunicações suscitaram, impeça a prestação da informação solicitada. ============ 

261 - 310/301/226 - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS E  

CAMINHOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1193 ENTRE 

O ALTO DE FORNOS E O LUGAR DE FORNOS - Conta Final ================== 

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

reunião a informação com a referência INF084/DOM/2010, datada de 24 de Novembro, 

último, que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe cabe a estes serviços informar V.ª Exa. do 

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

----- A Conta Final da empreitada, elaborada ao abrigo do disposto no Art.º do 400.º do CCP, foi 

enviada ao empreiteiro e entretanto devolvida já assinada pelo mesmo, de acordo com o disposto no 

ofício da adjudicatária, ref.: MF RO 3041F-03/10, datado em 22/11/2010; - ------------------------------- 

----- Após aprovação da Conta Final da Empreitada, em cumprimento do disposto no Art.º 402.º do 

C.C.P., e no prazo de dez dias a contar da data da assinatura da Conta Final aceite desta forma pelo 

empreiteiro, deverá o Dono de Obra enviar ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., o relatório 

final da obra no portal www.base.gov.pt.” -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

que deverá ser remetida ao Instituto da Conservação e do Imobiliário, nos termos e para 

efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 402.º, do Código dos Contratos Públicos. ======= 

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

http://www.base.gov.pt/
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========== O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea a), 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. ============================================== 

262 - 310/302/145 - CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO ENVOLVENTE À ESCOLA 

C+S - VARIANTE À ZONA ESCOLAR - Auto de Recepção Definitiva ============= 

========== Oriundo do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação com n.º JP63/DOM/2010, datada de 25 de Novembro, 

último, que acompanha o auto de recepção definitiva da empreitada em epígrafe, que 

nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com 

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

----- “Tendo sido elaborado o correspondente Auto de Recepção Definitiva da Obra em causa, junto se 

anexa o mesmo para efeitos de encerramento da mesma, estando-se assim em condições de mandar 

libertar a correspondente garantia”. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, bem como cancelar as garantias e restituir os depósitos de 

garantia, nos termos legais. ============================================= 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

263 - 310/302/375 - CONSTRUÇÃO DO MIRADOURO DE S. TORCATO EM 

CABAÇOS - Auto de Recepção Definitiva ================================= 

========== Oriundo do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação com n.º JP66/DOM/2010, datada de 3 do corrente mês, 
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que acompanha o auto de recepção definitiva da empreitada em epígrafe, que nesta 

acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o 

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

----- “Tendo sido elaborado o correspondente Auto de Recepção Definitiva da Obra em causa, junto se 

anexa o mesmo para efeitos de encerramento da mesma”. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe. ============================================= 

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

========== Resolvido os assuntos precedentes, o Vereador JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, regressou à reunião. =====================================  

264 - 310/302/430 - ARRANJO URBANÍSTICO DA AVENIDA 25 DE ABRIL E RUA DR. 

SÁ CARNEIRO, EM MOIMENTA DA BEIRA - Auto de Recepção Provisória ======= 

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

reunião a informação com a referência INF082/DOM/2010, datada de 18 de Novembro, 

último, que acompanha o auto de recepção provisória da empreitada em epígrafe, que 

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

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

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe cabe a estes serviços informar o seguinte:---- 

----- 1.º Foram recebidos provisoriamente trabalhos executados no âmbito do contrato n.º 5/2008, 

celebrado em 25 de Fevereiro de 2008, no montante total de 11.330,00 €, inscritos no Auto n.º 9, a 

que se refere a compensação dos trabalhos aprovados em reunião de Câmara Municipal, realizada em 

17 de Setembro de 2010, de acordo com o Auto de Recepção Provisória Parcial elaborado à presente 

data.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Fl.288 
____________ 

 

____________ 

2010.12.24 

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 

                                                                   

 

----- 2.º Tendo-se verificado, pela vistoria realizada, que a obra está nesta parte, em condições de ser 

recebida, isso mesmo foi declarado no auto, considerando-se efectuada a recepção provisória em toda a 

extensão da obra restante, contando-se desde a data referida, para os trabalhos recebidos, o prazo de 

garantia fixado no contrato, (prazo de garantia de cinco anos). --------------------------------------------- 

----- No que respeita às eventuais e necessárias reparações, detectadas durante o prazo de garantia da 

obra, o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e à sua custa, as substituições de materiais ou 

equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparação que sejam indispensáveis para assegurar a 

perfeição e o uso normal da obra, nas condições previstas, e que não resultem do uso normal da obra 

ou do seu desgaste e depreciação normais.” ------------------------------------------------------------------ 

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

----- a) Considerar a obra recebida provisoriamente, nos termos da informação técnica; -- 

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do disposto no artigo 

223º. e seguintes, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; --------------------------------------- 

----- c) Que, o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, 

nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 220.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, 2 de Março. = 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

265 - 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 
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169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROJECTO  DE 

ARQUITECTURA DEFERIDO COM CONDICIONANTES”, “PROJECTO  DE 

ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO”, “PROJECTOS  DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “TELAS FINAIS DEFERIDAS”  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. --------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS PRELADO, para ocupação da via pública em 

5m2, na Rua da Sucasia, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

220.10. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- CARLA MANUELA SANTOS DA FONSECA, para construção de uma habitação 

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

a que se refere o Proc.º n.º 210.10, devendo corrigir no projecto de arquitectura a porta 

da instalação sanitária de mobilidade condicionada, devendo esta abrir para fora, como 

está representado no projecto de acessibilidades, assim como, também, deverá ser 

cumprido o ponto 3.3.5, ponto 2, do D.L. n.º163/2006, de 8 de Agosto, o qual refere que 

no patamar superior deve ter uma profundidade, medida no sentido do movimento, não 

inferior a 1,20 m; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- TÂNIA SOFIA PINHEIRO BATISTA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Costa, Freguesia de Caria, a que se 

refere o Proc.º n.º 212.10, devendo rectificar-se a altura do peitoril da janela 

representada no Alçado Este, uma vez que não cumpre o art.º 77, ponto 3, do RGEU – 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, o qual refere que “Se da construção da 

cave resultar a possibilidade de se abrirem janelas sobre as ruas ou sobre o terreno 

circundante, não poderão aquelas, em regra, ter os peitoris a menos de 0,40 m acima do 

nível exterior.” e a pretensão prevê 0,10 m. ------------------------------------------------------------ 

PROJECTO  DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============= 

----- ANTÓNIO FREIRA FRANCISCO, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

sita no lugar denominado Estrada Nacional, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º 

n.º 370.06. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- CÉLIA MARIA SANTOS SILVA FERNANDES, para reconstrução de um edifício 

para estabelecimento comercial, sito na Rua da Tulha, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 323.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- DANIEL PARENTE GREGÓRIO, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Cargancho, Freguesia de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 163.10; -------------------------------------------------------------- 

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

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Alagoa, na localidade de 
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Prados de Baixo, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 167.10; --------------------- 

----- PAULO SÉRGIO LOPES FERNANDES, para construção de um edifício destinado a 

garagem e arrumos, que pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, Freguesia de Alvite, 

a que se refere o Proc.º n.º 176.10. ---------------------------------------------------------------------- 

TELAS FINAIS DEFERIDAS: ============================================ 

----- RUI MANUEL DE JESUS SOARES, para construção de uma habitação unifamiliar e 

anexo, que levou a efeito no lugar denominado Chão de Fora, na localidade de Granja 

dos Oleiros, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 392.07. ---------------------------- 

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

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

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

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

do Código do Procedimento Administrativo,  conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude de o assunto a que se refere o ponto seguinte 

estar relacionado com a decisão de rejeição por si proferida. ===================== 

266 – 360/336/9.10 – OBRAS PARTICULARES – Comunicação Prévia – Construção 

de um abrigo de viaturas - Recurso ====================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu rejeitar a comunicação prévia para 

construção de um abrigo de viaturas, que o Senhor ANTÓNIO FRANCISCO PINTO 

REIS, pretende levar a efeito nos lote nº.s 12 e 17, do loteamento a que se refere o 
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alvará nº. 8/79, no lugar denominado Lagarteira, Freguesia de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à 

Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 357-RJ/DPOM/10, 

de 21 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

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

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

DELIBERAÇÃO: Existindo dificuldades de índole legal/regulamentar, no que concerne à 

apreciação deste processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, que o Vereador, em 

regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, informe a Câmara 

Municipal sobre eventuais possibilidades de alteração que garantam o cumprimento das 

leis e regulamentos em vigor. ============================================ 

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

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

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

267 – 360/338/46.07 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Alterações ======================= 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao 
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Senhor LUÍS MIGUEL SOUSA BASTOS, relativamente às alterações efectuadas durante 

a construção de uma habitação unifamiliar, que levou a efeito na Freguesia de Ariz, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado dos elementos solicitados, 

solicitando 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 358J/DPOM/10, 

de 21 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações 

propostas, não vendo nenhuma razão para que se submeta esta proposta de alteração à 

consideração das Estradas de Portugal, na medida que os elementos em causa - pilares 

de granito - não são estruturais, sendo, por isso, cumprida a implantação aprovada de 

acordo com esta entidade. =============================================== 

268 – 360/338/41.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Construção de um lar de idosos ========================================= 

========== Oriundos da ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL “CASA 

NOSSA”, presentes à reunião os projectos de especialidade para construção de um lar 

de idosos, que pretende levar a efeito no lugar denominado Vale, na localidade de São 

Martinho, Freguesia de Peva.------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 350-RJ/DPOM 
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/10, de 15 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável 

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

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

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

269 – 360/338/22.10 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

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

25 de Junho, último, exarada a folhas 240,  ponto 217, do livro de actas 140, em que foi 

deliberado aprovar o projecto de arquitectura para construção de uma habitação 

unifamiliar, que o Senhor MÁRIO DOS SANTOS TORRES pretende levar a efeito no 

lugar denominado Seixalinho, na Freguesia de Peva, novamente presente à reunião o 

referido processo, acompanhado dos projectos de especialidades, solicitando 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 346-RJ/DPOM 

/10, de 09 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável 

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

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

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

270 – 360/347/5.81 – LOTEAMENTOS URBANOS – Alteração ao loteamento ====== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu proceder à audiência  do Senhor 

JOSÉ FERNANDO DA SILVA CARVALHO, relativamente ao pedido de alteração da 

implantação dos lotes nº. 2 e nº. 3, do loteamento sito no lugar denominado Beira de 

Paradinha, Freguesia de Moimenta da Beira, ao qual se refere o alvará nº. 5/81, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado dos elementos solicitados, 

solicitando 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 356-RJ/DPOM/10, 

de 20 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

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

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

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

loteamento. ========================================================== 

271 – 360/347/2.83 – LOTEAMENTOS URBANOS – Alteração ao loteamento ====== 

========== Oriundo da Senhora GRACIOSA CORREIA DA MOTA, presente à reunião 

um pedido de anexação dos lotes nº. 3 e 4, do loteamento sito no lugar denominado 

Lugar do Hospital, na Freguesia de Caria, ao qual se refere o alvará nº. 1/85. --------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 344-RJ 

/DPOM/2010, datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, recomendar à requerente que 

proceda à instrução de um processo de alteração ao loteamento. ================= 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

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

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

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

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

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

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

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

12H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


