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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE SEIS DE JANEIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E QUINZE ================================================ 

ATA N.º 02/15 

========== Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, 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. - 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. CONTENCIOSO: O Senhor Presidente da Câmara informou o órgão executivo 
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que a Câmara Municipal de Tabuaço já aceitou os termos e condições do acordo 

negocial com a empresa JEREMIAS DE MACEDO, relativamente às empreitadas de 

obras públicas que estão em contencioso no âmbito da ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE 

MUNICÍPIOS DO VALE DO TÁVORA. Neste sentido, mais informou estar já formalizado 

o acordo escrito que irá ser assinado nos próximos dias por todas as partes envolvidas.  

----- 2. PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL): O Senhor Presidente 

informou a Câmara Municipal das diligências efetuadas na Associação Nacional de 

Municípios Portugueses e na Inspecção-Geral das Autarquias Locais, a propósito da 

recomendação feita pela DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS para aplicação 

da taxa máxima do IMI, no âmbito da apreciação técnica dos documentos previsionais 

do ano de 2015 (PAEL), posição com a qual a Câmara Municipal deliberou não 

concordar, propondo a manutenção da taxa de IMI em 0,4%, que a Assembleia 

Municipal aprovou em tempo oportuno. Neste contexto, deu conhecimento ao órgão 

executivo da informação recolhida, salientando o reconhecimento que os responsáveis 

daquelas instituições têm vindo a demonstrar e que transmitem algum conforto à decisão 

tomada pelos órgãos municipais de não elevar a taxa do IMI para o máximo, ao mesmo 

tempo que se referiu às questões relacionadas com as alternativas legalmente 

possíveis, que podem passar quer pela resolução do contrato, quer pelo pagamento 

faseado do empréstimo ou pela renegociação das respectivas condições, sem esquecer 

o impacto que qualquer destas decisões terá em matéria relacionada com as 

consequências estipuladas no art.º 11.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto. --------------- 
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----- Os Vereadores da Coligação PPD/PSD.CDS-PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, tomaram conhecimento das 

explicações dadas pelo Senhor Presidente, e reiteraram a posição já assumida de não 

aumentar a taxa máxima do IMI, pelas razões insertas nas declarações de voto 

produzidas sobre esta matéria, recomendando especial atenção no acompanhamento 

deste processo. ======================================================= 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

024 - 210/207/000 – SMB - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Renovação de Protocolo - Aprovação ================ 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

proposta, datada de 13 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, propõe a 

renovação do protocolo de colaboração com a Associação referida em epígrafe. ----------- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do 

Senhor Presidente, aprovando a renovação do referido protocolo de colaboração por 

mais um ano, mantendo-se os seus termos e condições. ======================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

025 – 130/151/200 – ASSEMBLEIA DE COMPARTES DOS BALDIOS DE CARAPITO 
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E PERAVELHA – Pedido de cedência das instalações da antiga Escola Primária de 

Peravelha =========================================================== 

========== Oriundo da Assembleia de Compartes referida em epígrafe, presente à 

reunião um ofício, datado de 8 de novembro de 2014, solicitando a cedência da Escola 

Primária de Peravelha para instalação dos seus serviços, uma vez que, com a 

agregação de freguesias, que levou a um aumento significativo do serviço 

administrativo, houve necessidade de ceder o espaço que detinham no edifício da Junta 

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

----- O processo vem acompanhado de um ofício da União de Freguesias de Peravelha, 

Aldeia de Nacomba e Ariz, datado de 19 do corrente mês, informando estar de acordo 

com a cedência em causa. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência da 

cedência das instalações do referido imóvel para a ASSEMBLEIA DE COMPARTES 

DOS BALDIOS DE CARAPITO E PERAVELHA, autorizando o Senhor Presidente a 

proceder à assinatura do respectivo protocolo. ================================ 

02.02.04. TESOURARIA 

026 - 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 € 752.584,67 

(setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro euros e sessenta e sete 

cêntimos), assim discriminado: ----------------------------------------------------------------------------  
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                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  647.209,83 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €  105.374,84 

                           TOTAL: …………………………...€  752.584,67 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

027 - 150/192/000 – PEDREIRA N.º 6728 – “PEDRA DA NAVE” – Pedido de emissão 

de parecer ========================================================== 

========== Oriundo da DIREÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO NORTE, presente à 

reunião um oficio, datado de 07 do corrente mês, registado sob o nº 188, a solicitar que 

esta Câmara Municipal emita parecer sobre o Plano de Pedreira constante do processo 

de pedido de licenciamento da pedreira n.º 6728, denominada de “Pedra da Nave”, cujo 

requerente é a empresa LOPESTONE. ----------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, o mesmo prestou a informação n.º 08-

LS/DPOUA/2015, datada de 15 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------ 

----- “ A presente informação surge perante a solicitação da Direção Regional da Economia do Norte 

para que a Câmara Municipal de Moimenta da Beira emita o seu parecer sobre o Plano de Pedreira 

constante do processo de pedido de licenciamento da pedreira n.º 6728, denominada de “Pedra da 

Nave”, cujo requerente é a LOPESTONE - Extracção de Granitos, Lda., (isto, no âmbito do estipulado na 

alínea c), do n.º 7, do art.º 28.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro). ---------------------------------------------------------- 
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----- Neste momento, a Câmara Municipal deverá pois emitir parecer quanto ao Plano de Pedreira 

constante do processo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Analisado o documento em causa, considera-se que existem condições para que mereça parecer 

favorável da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, julga-se importante sugerir que os sinais de “Perigo Trabalhos de Pedreira” e os sinais 

de perigo de “Queda em Altura”, (cuja colocação se encontra preconizada, respetivamente, na vedação 

da área total licenciada e na bordadura da escavação), devam ser colocados com uma frequência que 

permita a sua fácil e rápida visualização por quem se aproximar dos limites da pedreira, a partir do seu 

exterior.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

plano da referida pedreira, condicionado à obrigatoriedade de cumprimento da 

recomendação expressa na informação técnica, referente aos sinais de perigo 

“Trabalhos de Pedreira” e “Queda em Altura”, os quais devem ser colocados com uma 

frequência que permita a sua fácil e rápida visualização por quem se aproximar dos 

limites da pedreira, a partir do seu exterior. ================================== 

028 – 340/397/006 – PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO E 

PROJETO DA VARIANTE ESCOLAR E LIGAÇÃO ESTE AO PARQUE INDUSTRIAL 

DE MOIMENTA DA BEIRA – Libertação de caução / Contrato Administrativo ===== 

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

URBANISMO E AMBIENTE, presente à reunião a informação n.º 09-LS/DPOUA/2015, 

datada de 16 do corrente mês, referente aos projetos identificados em epígrafe, com o 

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

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, em sua reunião ordinária de 13/09/2013, a 
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Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: “…, aprovar a referida proposta de acordo de revogação 

do contrato administrativo para a elaboração do projeto de construção do parque desportivo, 

autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva assinatura, bem como proceder ao 

cancelamento da garantia bancária prestada.” ---------------------------------------------------------------- 

----- Consequentemente, foi redigido um ACORDO DE REVOGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO, que, na sua quinta 

cláusula estipulava que: “Caso se verifique que a realização dos trabalhos se tornará, novamente, 

necessária, ambos os outorgantes, do presente documento, comprometem-se a dar continuidade ao 

acordo, que esteve subjacente ao contrato celebrado em 27 de Junho de 2008, supra descrito, nos seus 

exactos termos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- De imediato, a SÉTIMO – Arquitectura, Lda., veio acrescentar não ter condições para assinar o 

referido documento por não concordar com o teor da sua cláusula quinta. --------------------------------- 

----- Simultaneamente, a SÉTIMO – Arquitectura, Lda., veio acrescentar também a suspensão em que 

se encontraria a execução do contrato administrativo n.º 13/2009, relativo à ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DA VARIANTE ESCOLA E LIGAÇÃO ESTE AO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA. -- 

----- Por último, a SÉTIMO – Arquitectura, Lda., veio também solicitar o reembolso de 8.621,80€, 

relativos a despesas que, supostamente, entretanto teve: --------------------------------------------------- 

----- a) Com a garantia bancária e adiantamentos pagos a “técnicos das especialidades envolvidas no 

projeto” no âmbito ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE 

MOIMENTA DA BEIRA; e, --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ b) Com adiantamentos pagos a “técnicos das especialidades envolvidas no projeto” no âmbito 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DA VARIANTE ESCOLA E LIGAÇÃO ESTE AO PARQUE INDUSTRIAL DE 

MOIMENTA DA BEIRA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Posteriormente, (segundo informação escrita do Chefe da Divisão Económica e Financeira, Dr. 

Paulo Figueiredo, e informação prestada verbalmente pelo Sr. Vereador, Eng. António Caiado), terá sido 

acordado alterar a quinta cláusula do ACORDO DE REVOGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA 

A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO, no sentido de constar no seu 
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final: “nos termos a definir”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em Outubro último, a SÉTIMO – Arquitectura, Lda., veio solicitar novamente a liberação a caução 

que a mesma prestou no âmbito do contrato celebrado com a Câmara Municipal de Moimenta da Beira 

para a ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO. ------------------------- 

----- Recentemente, a SÉTIMO – Arquitectura, Lda., veio propor uma nova versão para os acordos de 

revogação dos contratos de ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO e 

de ELABORAÇÃO DO PROJETO DA VARIANTE ESCOLA E LIGAÇÃO ESTE AO PARQUE INDUSTRIAL DE 

MOIMENTA DA BEIRA, onde, no seu essencial, apenas propõe a correção da cláusula quinta, (neste 

caso, onde se lê “…nos seus exactos termos.”, deverá ler-se “…em termos a definir no reinício dos 

trabalhos.”). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, neste momento, (no entender do signatário), deverá a Câmara Municipal: ------------------- 

----- 1) Decidir sobre a eventual suspensão da execução do contrato administrativo n.º 13/2009, 

relativo à ELABORAÇÃO DO PROJETO DA VARIANTE ESCOLA E LIGAÇÃO ESTE AO PARQUE INDUSTRIAL 

DE MOIMENTA DA BEIRA, (isto, tendo em conta que, até agora, a Câmara Municipal nunca o fez); ------ 

----- 2) Deliberar sobre a legitimidade da atribuição do reembolso solicitado pela SÉTIMO – 

Arquitectura, Lda., (acima referido); -------------------------------------------------------------------------- 

----- 3) Aceitar, ou não, a alteração proposta de correção da cláusula quinta do(s) acordo(s) de 

revogação do(s) contrato(s) em causa.” ----------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o senhor Presidente recordou que a Câmara Municipal, em sua reunião 

ordinária realizada em 13 de setembro de 2013, exarada a folhas 85 a 87, ponto 076, do 

livro de atas 147, já tinha deliberado aprovar um acordo de revogação do referido 

contrato administrativo, bem como proceder ao cancelamento da garantia bancária 

prestada, pelo que, neste momento, importa apenas aprovar a alteração proposta pela 

empresa adjudicatária de correcção da cláusula quinta do acordo de revogação supra 

citado, passando a ler-se “ … em termos a definir no reinício dos trabalhos”, onde 
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actualmente se lê “ … nos seus exactos termos”. ----------------------------------------------------  

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

----- 1) Relativamente à “ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DO 

PARQUE DESPORTIVO”, aprovar a alteração da redação da cláusula quinta do acordo 

de revogação nos termos propostos pela empresa adjudicatária, devendo proceder-se 

ao cancelamento da respectiva garantia bancária após assinatura do mesmo; -------------- 

----- 2) Quanto à “ELABORAÇÃO DO PROJETO DA VARIANTE ESCOLA E LIGAÇÃO 

ESTE AO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA”, aprovar a suspensão da 

execução do contrato administrativo n.º 13/2009, e celebrar o acordo de revogação nos 

termos propostos pela empresa adjudicatária; --------------------------------------------------------- 

----- 3) Considerar injustificado o pedido de reembolso solicitado pela empresa SÉTIMO 

– Arquitectura, Lda.. =================================================== 

029 - 610/606/000 - TRANSFERÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DA FARMÁCIA 

MODERNA, SITA EM MOIMENTA DA BEIRA - Pedido de “Parecer Prévio” – 

Despacho - Ratificação ================================================ 

========== Na sequência do requerimento, datado de 08 do corrente mês e registado 

sob o nº 112, dos Sócios RAÚL MANUEL DA CUNHA MOURA e MARIA PAIS 

CARDOSO MOURA, em que solicitam que esta Câmara Municipal emita “parecer 

prévio” quanto à transferência da localização da Farmácia Moderna, em Moimenta da 

Beira, nos termos do estabelecido no n.º 3, do art.º 26.º, do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 

31 de Agosto, na redação que lhe é dada pela Lei n.º 26/2011, de 16 de junho, presente 
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à reunião, para efeitos de ratificação, o despacho de emissão de parecer favorável, do 

Senhor Presidente da Câmara, datado de 15 do corrente mês, exarado na informação 

n.º 06-LS/DPOUA/2015, datada de 12 do corrente mês, do Chefe da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, com o seguinte teor: --------------- 

----- “ A presente informação surge perante a solicitação dos requerentes para que a Câmara Municipal 

emita “parecer prévio” quanto à transferência da localização da Farmácia Moderna, em Moimenta da 

Beira, nos termos do estabelecido no n.º 3, do art.º 26.º, do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

Agosto, na redação que lhe é dada pela Lei n.º 26/2011, de 16 de Junho. --------------------------------- 

----- Neste contexto, deverá a Câmara Municipal manifestar-se favoravelmente, (ou 

desfavoravelmente), quanto à transferência da Farmácia Moderna, atualmente localizada no Largo 

General Humberto Delgado, em Moimenta da Beira, para o n.º 35 do mesmo Largo General Humberto 

Delgado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em termos urbanísticos, não se conhece qualquer disposição que inviabilize a transferência 

pretendida pelos requerentes.”--------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de emissão 

de parecer favorável quanto à transferência da localização da Farmácia Moderna, em 

Moimenta da Beira, nos termos do n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. =========================================================== 

030 - 610/602/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE ALVITE - Pedido de Emissão de 

Parecer - Despacho - Ratificação ======================================== 

========== Na sequência do ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE ALVITE, datado de 

09 do corrente mês e registado sob o nº 229, em que solicita que esta Câmara Municipal 

emita parecer quanto à construção de uma charca no local denominado de desseberes, 
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presente à reunião, para efeitos de ratificação, o despacho de emissão de parecer 

favorável, do Senhor Presidente da Câmara, datado de 15 do corrente mês, exarado na 

informação n.º 04-ES/DPOUA/2015, datada de 15 do corrente mês, emitida a propósito 

pelo GABINETE TÉCNICO FLORESTAL, com o seguinte teor: ---------------------------------- 

----- “ A presente informação surge perante a solicitação da requerente para que lhe seja emitido um 

parecer da Câmara Municipal, relativo á construção de uma charca no local denominado de desseberes. 

A charca pretendida terá uma dimensão de 70 metros de comprimento por 50 metros de largura, e 

segundo o Plano Diretor Municipal em vigor, localiza-se em espaços florestais. ---------------------------- 

----- Neste capítulo, atenda-se que o n.º 1 do art.º 34.º do Regulamento do P.D.M. refere que “Nas 

áreas integradas na classificação de espaços florestais podem, com parecer favorável dos serviços 

camarários, …, ser edificados os seguintes tipos de construções:… d) Equipamentos de vigilância e 

combate a incêndios florestais.”-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por sua vez, refira-se que o n.º 4, do art.º 33.º, do mesmo regulamento, refere que: “A utilização 

dos espaços florestais com usos idênticos no art.º 34.º, alíneas a) a d), do n.º 1, deverá evitar 

mobilizações extensivas do solo, destruições bruscas e extensas dos coberto vegetal, acções que 

possam induzir maior risco de erosão ou de ocorrência de cheias ou de torrencialidades nos terrenos a 

jusante,…” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entretanto, verifica-se que a charca será implantada a mais de 20 metros de caminhos existentes, 

fora das áreas incluídas no domínio hídrico e num local ocupado por matos rasteiros, resultado de ser 

uma área ardida recentemente. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O requerimento apresentado nada refere sobre o modo de execução da charca mas, 

telefonicamente, foi dito pelo senhor presidente da junta de freguesia, que a charca seria executada 

com recurso a uma giratória que fará a escavação necessária, sendo que a cota máxima de enchimento 

será a cota atual do terreno. Mais foi dito que, por uma questão de segurança, será efetuada uma 

vedação no perímetro exterior da charca. --------------------------------------------------------------------- 
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----- Assim, julga-se pois haver condições para a emissão do parecer solicitado pela requerente, 

condicionado ao referido no 4.º parágrafo da presente informação.”----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de emissão 

de parecer favorável quanto à construção de uma charca no local denominado de 

desseberes, na Freguesia de Alvite, nos termos do n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ============================================= 

“OBRAS PARTICULARES” 

031 - 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”, “PROJETO DE 

ARQUITETURA DEFERIDO”, “PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES 

DEFERIDO”, “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: ===================================== 

----- BRITÂNICO NOEL GOMES FERREIRA, para ocupação da via pública com 

materiais, em 2 m2, no lugar denominado Devezinhas, na localidade de Arcozelo do 

Cabo, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 97.14; ------------------------------ 
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----- MANUEL AUGUSTO TEIXEIRA REBELO, para ocupação da via pública com 

materiais, em 20 m2, no lugar denominado Travessa da Cal, Freguesia de Leomil, a que 

se refere o Proc.º n.º 7.15; ---------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO: ================================= 

----- ANA MARIA ALMEIDA LOPES AGUIAR, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita na Rua da Carreira, na localidade de Peva, União de 

Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º n.º 96.14; ------------------------------ 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO: ================ 

----- ANTÓNIO JOSÉ DE JESUS FERREIRA, para ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Largo da Igreja, na localidade de Segões, União de 

Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º n.º 46.10; ------------------------------ 

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

----- 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 e OUTROS, para alteração parcial 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 



 Fl.35 
____________ 

 

____________ 

2015.01.26 
 

L iv º .  150  
                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 

                                                                   

 

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 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em virtude de o 

assunto a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão da rejeição / 

indeferimento por si proferida. ============================================ 

032 – 360/336/8.14 – OBRAS PARTICULARES – Comunicação Prévia – Construção 

de um edifício destinado a exposição e oficina automóvel - Recurso ============ 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido rejeitar a comunicação prévia para construção de um edifício 

destinado a exposição e oficina automóvel, que a Firma XEROCAR – COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, S.A. pretende levar a efeito no lugar denominado Aveleiras, 

lote n. º 2, do alvará de loteamento n.º 1/91, Freguesia de Leomil, presente à reunião o 

referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos 

termos dos n.ºs 2 e 3, do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nesta ata 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 13-SV 

/DPOUA/15, de 15 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta que se mantêm todos os pressupostos que levaram à 
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aprovação do pedido de informação prévia através de deliberação tomada em reunião 

de Câmara realizada em 25 de novembro de 2011, exarada a folhas 251, ponto 232, do 

livro de atas 143, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso e 

emitir o recibo de admissão de comunicação prévia, devendo o técnico responsável 

assinar a memória descritiva do projeto de estabilidade de betão armado e de estruturas 

metálicas. =========================================================== 

033 – 360/338/57.14 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Legalização de um edifício destinado a industria familiar - Recurso ============ 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o projeto para legalização de um edifício destinado a 

industria familiar, sito no lugar denominado de Cruz das Almas, Freguesia de Paçô, 

pertencente à Senhora AMÉLIA TEIXEIRA DE ALMEIDA, presente à reunião o referido 

processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos termos dos 

n.ºs 2 e 3, do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nesta ata se 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 12-SV 

/DPOUA/15, de 14 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração que a construção é anterior à entrada em 
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vigor do PDM – Plano Director Municipal, facto comprovado pela Junta de Freguesia de 

Paçô, e considerando a existência de várias construções, já edificadas na mesma área, 

que permite adoptar, para o presente caso, o princípio da colmatação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso e aprovar o projeto de 

arquitetura. ========================================================== 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador em Regime de Tempo 

Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. ================ 

034 – 360/347/2.12 – LOTEAMENTOS URBANOS – Operação de loteamento - 

Alteração =========================================================== 

========== Oriundo do Município de Moimenta da Beira, presente à reunião um pedido 

de alteração ao loteamento, sito no lugar denominado “Queimadas”, na localidade de 

Barragem do Vilar, Freguesia de Vilar, a que corresponde o alvará n.º 1/2013. -------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 03-LS/DPOUA 

/2015, datada de 07 do corrente mês, que nesta ata 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 e emitir o respectivo alvará. ===================================== 

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

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 

11H05. ============================================================= 
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