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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM VINTE E UM DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZANOVE ======================================================== 

ATA N.º 02/19 

========== Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, 

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 20 de 

outubro de 2017), elaborei a ata da presente reunião, compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO 

e ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, 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 reunião, realizada no dia 23 de 

outubro de 2017, exarada a folhas 109, ponto 83, do livro de atas 155, 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. INFORMAÇÕES DIVERSAS – O Senhor Presidente prestou as seguintes 

informações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1.1. Relativamente à empreitada “Circular Rodoviária Externa Poente (CREP) – 

Troço 3 – Ciclovia entre Moimenta da Beira e Leomil”, informou que foi rececionada 

comunicação do Tribunal de Contas a dar conta que o processo tinha obtido declaração 

de conformidade, afirmando que a obra está em condições de iniciar, logo que estejam 

concluídas as negociações com os proprietários de alguns terrenos. --------------------------- 

----- 1.2. Que foi rececionada da Autoridade de Gestão do Programa Operacional do 

Norte a comunicação que dá conta da aprovação da candidatura referente à empreitada 

de “Requalificação do Largo do Tabolado e seus Acessos Nascentes”, sito nesta Vila, 

que cria condições para a abertura do respetivo procedimento concursal público; ---------- 

----- 1.3. Que está estabelecido um acordo entre os dez municípios que têm vindo a 

trabalhar na criação de uma entidade intermunicipal, para gestão da rede de águas em 

baixa, designada por Águas do Douro Sul. Neste sentido, os referidos municípios 

esperam que os respetivos órgãos deliberativos se pronunciem sobre a adesão no 

próximo mês de fevereiro. =============================================== 

----- 2. O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, colocou as 

seguintes questões: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.1. Pediu esclarecimentos sobre a dimensão da perda de água do Município de 

Moimenta da Beira apresentada no relatório da ERSAR, que nos coloca nas dez piores 

posições a nível nacional. Perguntou, ainda, face aos dados patenteados no relatório 
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supra mencionado, se terá servido para alguma coisa o investimento feito na 

conservação da rede nos últimos anos. ----------------------------------------------------------------- 

----- 2.2. Tendo em conta a forte atividade de exploração de pedreiras na área do 

Município de Moimenta da Beira, questionou sobre o controlo dos níveis de perigosidade 

que as mesmas apresentam e se o Presidente da Câmara tem conhecimento de alguma 

pedreira que possa causar risco. Perguntou, ainda, se existe algum tipo de perigo 

relativamente à pedreira localizada junto à estrada que liga a Barragem do Vilar à 

povoação da Faia, atualmente desativada, mas que tem acesso livre e público. ------------ 

----- Em resposta à primeira questão, o Senhor Presidente afirmou que a ineficiência do 

sistema de tratamento de água no Município de Moimenta da Beira não é diferente do 

que se passa no país. Admitindo que é necessário continuar a melhorar muito o 

investimento nas obras de conservação da rede, afirmou também que tem sido possível 

garantir o fornecimento de água em boas condições. No uso da palavra, disse que o 

investimento que tem sido feito tem diminuído as perdas, mas que não tem sido possível 

fazer intervenções pesadas em condutas que estão muito degradadas pela antiguidade, 

sendo nestas que se verifica maiores perdas. Finalizou, afirmando que o combate à 

ineficiência do sistema tem sido uma preocupação deste Executivo, embora entenda que 

a procura de soluções em conjunto ao longo da última década possam ter prejudicado a 

implementação de soluções concretas nas intervenções de conservação da rede. --------- 

----- Respondendo à segunda questão, o Senhor Presidente disse que a informação de 

que dispõe é a de que no Município de Moimenta da Beira a atividade de exploração das 
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pedreiras cumpre as regras e normas inerentes ao respetivo licenciamento, e que não 

existe nenhuma pedreira a laborar de forma ilegal. Mais afirmou que é impossível 

garantir de que ali não possa haver um acidente, dada a natureza de risco inerente à 

própria atividade, e que não serem raras as visitas que os serviços de fiscalização 

municipal fazem àqueles locais. No que se refere à pedreira da Barragem do Vilar, 

afirmou não ter conhecimento de qualquer situação que careça de intervenção. ======   

----- 3. FESTAS DO MÁRTIR S. SEBASTIÃO 2019 - O Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, manifestou um voto de agradecimento a todos os jovens 

que levaram a efeito a realização dos festejos acima referidos, cumprindo uma tradição 

de muitos anos que espera que se possa continuar a manter. ====================. 

----- 4. VOTO DE PESAR – Decidido aprovar um VOTO DE PESAR pelo falecimento de 

JOSÉ MACHADO MENDES, que a Câmara Municipal lamenta profunda e sentidamente, 

pelo apreço que tinha pelo seu desempenho enquanto trabalhador municipal, devendo o 

mesmo ser comunicado à respetiva família. ================================== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.03.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

006 - 120/129/000 – CONCURSOS - RECRUTAMENTO DE UM DIRIGENTE 

INTERMÉDIO DE 2.º GRAU - PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO JURI =========== 

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

proposta, datada de 04 do corrente mês, referente ao assunto acima identificado, do 
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seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “No âmbito do processo de recrutamento para um dirigente intermédio de 2º. Grau, para o 

exercício de funções na Divisão de Intervenção Social e Cultural, e tendo em consideração o disposto no 

artigo 13º., da Lei nº. 49/2012, de 29 de agosto, que procede a adaptação à Administração Local do 

Estatuto do Pessoal Dirigente, proponho que a constituição do júri seja a seguinte: ----------------------- 

----- PRESIDENTE: António José Tavares Bondoso, Chefe da Divisão Administrativa; -------------------- 

----- VOGAIS EFETIVOS: Paulo Alexandre Matos Figueiredo, Chefe da Divisão Económica e Financeira 

e Luís Manuel Filipe da Silva, Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos; ------------------------------ 

----- VOGAIS SUPLENTES: João Paulo Moita dos Santos, Chefe da Equipa Multidisciplinar da Câmara 

Municipal de Tabuaço e Carlos Manuel Neves Paiva, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da 

Câmara Municipal de Sernancelhe.” ---------------------------------------------------------------------------- 

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

devendo a mesma ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 

legais. ============================================================== 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

007 – 210/207/000 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Protocolo de Colaboração – Atribuição da verba destinada ao funcionamento e 

apoio do Ensino Pré-Escolar e 1º. Ciclo, para o ano letivo 2018/2019 ============ 

========== Oriundo do Agrupamento de Escolas em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 4, datado de 9 do corrente mês, acompanhado do mapa de distribuição de 

verbas destinadas ao apoio do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, num valor 

global de € 43.176,00 (quarenta e três mil, cento e setenta e seis euros). --------------------- 
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----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 40.000,00 (quarenta mil 

euros), na respetiva rubrica orçamental. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido 

Agrupamento um subsídio no montante de € 35.250,00 (trinta e cinco mil, duzentos e 

cinquenta euros), para os fins solicitados. =================================== 

008 - 210/207/000 – FÁBRICA DA IGREJA DE PEVA – Festejos do Santo Antão - 

Pedido de apoio financeiro ============================================= 

========== Oriundo da entidade referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

comunicação, datada de 26 de novembro de 2018, informando que no dia 20 de janeiro 

deste ano vão decorrer as festividades alusivas a S. Antão, realizadas naquela 

Freguesia, pelo que solicita a concessão de um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros), para comparticipar despesas com a realização do evento. --------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 1.250,00 (mil, duzentos e 

cinquenta euros), na respetiva rubrica orçamental. -------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Executivo Camarário manifestou agrado, apreço e reconhecimento 

pelo trabalho desenvolvido por todas as instituições que têm permitido, ao longo dos 

últimos anos, que estes festejos sejam cada vez mais reconhecidos e mais participados 

pela comunidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida entidade um 
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subsídio no montante de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

009 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Clube Desportivo de Leomil – Academia Mais 

Futebol” – Candidatura para a época desportiva 2018/2019 – Atribuição de apoio 

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

========== Oriunda do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, que foi analisada pela respetiva 

Comissão de Análise, em 15 do corrente mês, que emite parecer favorável no sentido 

de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar a associação em causa até ao 

montante máximo de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) correspondente a 5.000 

pontos, nos termos regulamentares. --------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 15.000,00 (quinze mil euros), 

na respetiva rubrica orçamental. -------------------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido clube um 

apoio financeiro global no montante de 15.000,00 (quinze mil euros), correspondente a 

3.000 pontos, devendo, para o efeito, ser celebrado o respetivo Acordo de Colaboração 

de Desenvolvimento Desportivo. ========================================== 

010 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 
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ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Clube Desportivo de Leomil – Escola de Atletismo 

Trilhos da Maçã” – Candidatura para a época desportiva 2018/2019 – Atribuição de 

apoio financeiro ===================================================== 

========== Oriunda do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, que foi analisada pela respetiva 

Comissão de Análise, em 15 do corrente mês, que emite parecer favorável no sentido 

de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar a associação em causa até ao 

montante máximo de € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros) correspondente a 900 

pontos, nos termos regulamentares. --------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 3.000,00 (três mil euros), na 

respetiva rubrica orçamental. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido clube um 

subsídio no montante de € 3.000,00 (três mil euros), correspondente a 600 pontos. ==== 

011 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

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

Beira” – Candidatura para a época desportiva 2018/2019 – Atribuição de apoio 

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

========== Oriunda do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, que foi analisada pela respetiva 
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Comissão de Análise, em 15 do corrente mês, que emite parecer favorável no sentido 

de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar a associação em causa até ao 

montante máximo de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros) correspondente a 7.000 

pontos, nos termos regulamentares. --------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem também acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA 

E FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 40.000,00 (quarenta mil 

euros), na respetiva rubrica orçamental. ---------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente informou que a Comissão de Análise não levou 

em linha de conta a existência de uma equipa de veteranos, que constava da 

candidatura apresentada, razão pela qual propõe que o valor do apoio a atribuir seja de 

€ 40.000, 00 (quarenta mil euros). ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, atribuir ao referido clube um apoio financeiro global no montante de 

40.000,00 (quarenta mil euros), correspondente a 8.000 pontos, aqui se incluindo os 

valores pagos a título de adiantamento durante a referida época desportiva, na 

sequência dos despachos autorizadores produzidos pelo Senhor Presidente da Câmara, 

que hoje são ratificados pelo órgão executivo, devendo, para o efeito, ser celebrado o 

respetivo Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. ==================== 

012 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Movimenta Associação” – Candidatura para a 

época desportiva 2018/2019 - Atribuição de apoio financeiro ================= 
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========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, que foi analisada pela respetiva 

Comissão de Análise, em 15 do corrente mês, que emite parecer favorável no sentido 

de que a Câmara Municipal pode vir a apoiar a associação em causa até ao montante 

máximo de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) correspondente a 500 pontos, nos 

termos regulamentares. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 2.000,00 (dois mil euros), na 

respetiva rubrica orçamental. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida coletividade 

um subsídio no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), correspondente a 400 pontos. = 

013 - 230/999/000 – ORÇAMENTO E CONTAS – INFORMAÇÃO FINANCEIRA - 

Consulta de documentos ============================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presentes à reunião a 

lista dos compromissos assumidos, por requisição, bem como a listagem de pagamentos 

efetuados, com indicação da respetiva descrição da despesa e fornecedor, durante o 

mês de dezembro do ano transato. ----------------------------------------------------------------------- 

----- A Senhora Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, solicitou 

esclarecimentos sobre o fim a que se destina a aquisição de mobiliário que consta da 

listagem, tendo o Senhor Presidente afirmado que o mesmo se destina à Sala de Provas 
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da Cooperativa Agrícola do Távora, em contrapartida do fornecimento de produtos que a 

Câmara Municipal consome durante o ano. ------------------------------------------------------------ 

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

02.04.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

014 – 130/151/000 – AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Proposta de arrendamento de terreno – Concurso Público - Aprovação de 

caderno de encargos e do programa de concurso ========================== 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, datada 

de 3 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------ 

----- “Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – O Município de Moimenta da Beira adquiriu, através de escritura de compra e venda, celebrada 

em 27 de fevereiro de 2018, um prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia de Moimenta da 

Beira sob o artigo 558.º; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 – O prédio rústico, conforme consta da proposta do signatário, presente á reunião do Executivo 

Camarário, realizada no dia 22 de dezembro de 2017, destina-se a uma futura ampliação do Parque 

Industrial, não sendo prevista, para o efeito, a sua utilização imediata; ------------------------------------ 

----- 3 – Conforme consta do título aquisitivo, no prédio rústico em causa estão implantadas várias 

árvores de fruto que urge cuidar; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4 – O Município de Moimenta da Beira não dispõe de recursos humanos ou logísticos adequados 

para proceder ao cultivo, plantação e manutenção das árvores de fruto implantadas nos 63.300 m/2, 

que perfazem área total do imóvel. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Em face do exposto, proponho: -------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Que se proceda à abertura de um procedimento para arrendamento rural do referido prédio, por 

concurso público; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- b) Que, para o efeito, se aprove o programa de concurso e o caderno de encargos, em anexo, 

determinando simultaneamente a constituição do respetivo júri.” -------------------------------------------  

----- A referida proposta traz em anexo o respetivo programa de concurso e caderno de 

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

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

----- No âmbito da análise deste assunto, o Senhor Presidente informou que o 

arrendamento tem caráter anual, pelo que o deste ano será feito até ao próximo mês de 

dezembro, e que, mantendo-se todas as condições do contrato, as renovações se 

iniciam em janeiro de cada ano. ---------------------------------------------------------------------------  

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

Senhor Presidente e, neste sentido, aprova o Programa de Concurso e respetivo 

Caderno de Encargos acima mencionados, com vista à abertura de adequado 

procedimento público, nos termos legais, para a concessão do referido prédio rústico, 

em regime de arrendamento rural, pelo período de um ano, eventualmente prorrogável, 

com o preço base anual de renda no montante de € 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta 

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

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, designar o seguinte Júri para o 

procedimento concursal: ------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO, Chefe da Divisão 

Económica e Financeira; ------------------------------------------------------------------------------------ 

VOGAIS EFETIVOS: NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, Técnico Superior, que substitui 
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o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e EDUARDO DE CARVALHO SEIXAS, 

Técnico Superior; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOGAIS SUPLENTES: LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, Chefe da Divisão de Obras e 

Serviços Urbanos, e PAULO MIGUEL RODRIGUES SOARES, Coordenador Técnico. == 

02.04.04. TESOURARIA 

015 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 18, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 440.048,64 (quatrocentos e 

quarenta mil e quarenta e oito euros e sessenta e quatro cêntimos), assim discriminado:  

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  349.480,73 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €    90.567,91 

                                                                 TOTAL: ………. € 440.048,64 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

016 - 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 30 de outubro de 2017, exarada a folhas 118, ponto 93, do livro de 

atas 155, a seguir se identificam, “PROCESOS SIMPLES DEFERIDOS” e “PROJETO 

DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 23 de 
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outubro de 2017 foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------- 

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

----- ERNESTO DE JESUS DA SILVA LOPES, para construção de um muro de vedação 

com 56m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Estrada de Castelo, 

freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 90.18; -------------------------------- 

----- AGOSTINHO PAIVA SANTANA AMBRÓSIO, para construção de um muro de 

vedação com 22m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Mata, na localidade 

de Sanfins, freguesia de Passô, a que se refere o Proc.º 1.19; ----------------------------------- 

PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============================== 

----- MANUEL SEVERINO DA SILVA RIBEIRO, para construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Pereira, freguesia de Alvite, 

a que se refere o Proc.º 76.17; ----------------------------------------------------------------------------- 

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

017 – 360/338/54.18 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar – Projeto de arquitetura ====================================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da Divisão de Obras e Serviços 

Urbanos, onde foi decidido informar o Senhor HELDER TONY LOPES TEIXEIRA, do 

parecer emitido ao projeto de arquitetura apresentado para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade de Porto da Nave, 

freguesia de Alvite, presente à reunião o referido processo acompanhado de novos 
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elementos, onde o requerente, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da 

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

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

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 5-OS/DOSU/2019, de 09 do corrente 

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

integrante, dando conta que se a Exma. Câmara assim o entender, poderá aceitar a 

justificação do técnico autor do projeto de arquitetura relativa à implantação da 

edificação, por já ter havido por parte do proprietário cedência de terreno para 

alargamento da via pública, aquando da implantação do muro de vedação e por no local 

as construções existentes apresentaram distâncias inferiores à da pretensão à faixa de 

rodagem, permitindo a implantação proposta. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a justificação 

apresentada pelo técnico, aprovar o projeto de arquitetura e solicitar os respetivos 

projetos de especialidades. ============================================== 

02.05.03. GABINETE DE GESTÃO DE EMPREITADAS 

018 - 310/302/181 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Elementos correspondentes ao aditamento e telas finais - Aprovação ==== 

========== Oriunda dos Técnicos Superiores, EDUARDO MANUEL MARTINS DA 

SILVA e RUI JORGE MARANTES DIAS GOMES CORREIA, presente à reunião a 

informação com a referência INF 1-RJ/DPOUA/2019, datada de 3 do corrente mês, que 

traz anexo os elementos correspondentes ao aditamento e telas finais da empreitada 
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mencionada em epígrafe, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento à legislação em vigor, anexa-se os documentos correspondentes ao 

aditamento e telas finais da empreitada supra citada. -------------------------------------------------------- 

----- De acordo com os elementos elaborados, informa-se favoravelmente.” ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unamidade, aprovar as referidas telas finais.  

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 

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 

10H35. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


