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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZANOVE DE FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZ =============================================== 

ACTA N.º 04/10  

========== Aos dezanove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, nesta 

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

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

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

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

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02.01- DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
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“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

001 – 110/195/000 – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DO URO – Adesão à 

Agência Regional de Energia do Douro  =================================== 

========== Oriundo da Comunidade Intermunicipal do Douro, presente à reunião um 

“e-mail”, datado de 3 de Dezembro de 2009, a solicitar a adesão deste Município, como 

associado promotor, na Agência Regional de Energia do Douro. --------------------------------

----- Neste sentido, envia os Estatutos da referida Agência, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela fica a fazer parte integrante, para análise e 

aprovação dos Órgãos Executivo e Deliberativo. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão à Agência 

Regional de Energia do Douro, bem como os respectivos Estatutos, submetendo este 

assunto à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto na alínea m), do 

nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ====================== 

002 – 150/166/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº . 24/2008 ========= 

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

06 de Maio de 2009, exarada a folhas 4, ponto 6, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado solicitar à Técnica Superior, Arquitecta, OLGA MARINA FONSECA SANTOS, 

para se pronunciar sobre a situação em concreto, presente à reunião o processo de 

contra-ordenação referido em epígrafe, acompanhado da informação da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, nº. 19-OS/DPOM/2010, datada 

de 01 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 
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fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, e uma vez que a obra se 

encontra concluída, informa que é impossível verificar os dados solicitados e que, caso 

houvesse alguma dúvida sobre o cumprimento do projecto licenciado, a mesma deveria 

ter sido esclarecida à data do início da identificação do problema, em Novembro de 

2005, através da informação n.º 580/Fisc e posterior desenvolvimento do processo. ------

----- Mais informa que, para a construção em causa, não foi solicitada a emissão de 

licença de utilização. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Tendo por base as diversas informações constantes neste processo, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, recomendar ao Senhor Presidente da Câmara a 

aplicação da pena de admoestação, no processo de contra-ordenação em causa. ===== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Secção de Contabilidade” 

003 – 210/202/000 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – Em préstimo Bancário de 

Curto Prazo para 2010 – Aprovação das clausulas do contrato de empréstimo  ==== 

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

em 22 de Janeiro, último, exarada a folhas 230, ponto 220, do livro de actas 139, 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. --------------------------------------- 
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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. ==================== 

004 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS LIMIT ADOS DA VOZ – 

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

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 843614, datado de 20 de Janeiro, último, solicitando a concessão de um 

subsídio ou outra forma de colaboração, a fim de melhorar a missão de servir a 

comunidade e o doente laringectomizado de uma forma assertiva e altruísta. ---------------- 

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde em 11 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 36.250,00 (trinta e seis mil duzentos e cinquenta euros), 

tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 212.” ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

montante de € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ====================== 

005 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA  E DESPORTIVA DE 

BALDOS “OS GATOS” – Pedido de apoio financeiro e lo gístico para o “II Passeio 

Todo-TerrenoTurístico de Baldos”  ======================================= 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 
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ofício n.º 02/2010, datado de 08 de Janeiro, último, solicitando a concessão de um 

subsídio de cerca de € 500,00 (quinhentos euros), bem como lembranças do Município 

para entregar a todos os participantes, em número nunca inferior a 100, que vão 

participar no evento referido em epígrafe, que se vai realizar em Baldos, no próximo dia 

7 de Março. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde em 01 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 37.250,00 (trinta e sete mil duzentos e cinquenta 

euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 154.” -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Tendo em conta as dificuldades financeiras, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, disponibilizar o apoio logístico necessário e adequado à realização do 

evento, bem como conceder lembranças alusivas ao Município. ================== 

 “Secção de Património e Aprovisionamento” 

006 – 130/151/100 – CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA B EIRA – Contrato-

Promessa de Compra e Venda – Aquisição de imóvel  ======================== 

========== Oriunda da SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, 

presente à reunião a Informação n.º NAJUR/06/2010, datada de 09 do corrente mês, 

dando conta da existência de um contrato-promessa celebrado com o Senhor MANUEL 

GOMES DE MATOS, para aquisição de um imóvel destinado à construção do 

equipamento referido em epígrafe, extracção que carece de aprovação do Executivo 
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Camarário, por força do disposto no art.º 64, n.º 1, alínea f), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesta conformidade, atendendo a que, por um lado, já foram efectuados alguns 

pagamentos referentes ao respectivo prédio rústico e, por outro, estarem já reunidas as 

condições de realização da respectiva escritura de compra e venda do referido imóvel, 

submete este assunto à Câmara Municipal, para ratificação de todos os actos praticados 

no âmbito do contrato-promessa acima citado. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os termos do referido 

contrato-promessa, bem como todos os actos praticados no âmbito do mesmo. ====== 

007 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

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

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 622.978,72 

(seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e oito euros e setenta e dois 

cêntimos), assim discriminado: ---------------------------------------------------------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €  529.466,97 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €    93.511,75 

                                                                               TOTAL ....... €  622.978,72 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBA NÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

008 – 310/999/000 – DIVERSOS – Pavimentação de Vári os Arruamentos na 

Localidade de Segões  ================================================ 
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========== Oriundo da empresa ELOI TOMÁS & TOMÁS, LDA, presente à reunião um 

ofício, datado de 6 de Outubro de 2009, dando conta que esta empresa efectuou 

trabalhos de pavimentação em vários arruamentos da localidade e Freguesia de 

Segões, que, no entanto, não foram facturados na totalidade, nem pagos por esta 

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

----- Mais informa a referida empresa que a situação em causa se refere a 5.632,34 m2, 

de trabalhos realizados, ao preço de € 4,20 (quatro euros e vinte cêntimos), por m2, o 

que totaliza um valor total de € 23.655,83 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e 

cinco euros, e oitenta e três cêntimos), sem IVA. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, mandatar o Senhor Presidente 

para apresentar uma avaliação mais aprofundada e pormenorizada sobre este assunto.  

“Vias de Comunicação e Transporte”  

009 - 310/302/136 - BENEFICIAÇÃO DOS ARRUAMENTOS DA S LOCALIDADES DE 

ARCAS, ALVITE, LEOMIL E PAÇÔ – Processo n.º 413/03 (Acção Ordinária) –  

Conhecimento da decisão  ============================================== 

========== Oriundo do TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE COIMBRA, 

presente à reunião um ofício, datado de 15 de Janeiro, último, acompanhado da decisão 

da acção ordinária referida em epígrafe, apresentada pela firma Jeremias de Macedo & 

C.ª, Lda, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, dando conta que, pelas razões ali descritas, condena o Município a pagar à 

empresa acima identificada o montante de € 43.917,40 (quarenta e três mil, novecentos 
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e dezassete euros e quarenta cêntimos), acrescida dos juros de mora calculados à taxa 

legal em vigor, desde 11 de Julho de 2002, até integral pagamento. ---------------------------- 

----- No ofício acima referido, o Sr. Presidente da Câmara exarou o seguinte Despacho: 

“Ao Gabinete Jurídico, para informar sobre a viabilidade de apresentação de recurso quanto a esta 

decisão”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o GABINETE JURÍDICO prestou o Parecer n.º 08.10, 

datado de 8 do corrente mês, com o seguinte teor: -------------------------------------------------- 

----- “Face ao despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, datado de 22 

de janeiro do corrente ano, vertido na sentença proferida no âmbito do processo em epígrafe, cumpre-

nos informar o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após atenta análise da douta sentença, mais concretamente da matéria factual provada nos autos 

e a sua fundamentação, entende este Gabinete Jurídico de que não é de interpor recurso da referida 

decisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A apresentar-se recurso seria uma mera acção dilatória, que no caso vertente iria trazer mais 

encargos para o Município de Moimenta da Beira, dado que os juros são contabilizados até efectivo e 

integral pagamento. Contudo, ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dada a não interposição de recurso, se for esse o entendimento de V. Ex.a, sugere-se o contacto 

com a Autora, através deste Gabinete, no sentido de o pagamento ser efectuado em prestações a 

acordar”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

recomendar ao Senhor Presidente a interposição de recurso da referida decisão 

condenatória, nos termos legais. ========================================== 

010 - 310/302/143 - REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS URBA NOS EM 

ARRUAMENTOS DA VILA DE MOIMENTA DA BEIRA – Auto de recepção definitiva   
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========== Oriundo da Comissão, constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante desta 

Câmara, e pelo Senhor CARLOS MACHADO PINHEIRO, como representante da firma 

HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDA., presente à reunião o auto de recepção definitiva, 

datado de 29 de Janeiro de 2009, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual se verifica que os trabalhos acima 

referidos e recebidos provisoriamente em 22 de Novembro de 2006, reportando a 

conclusão dos referidos trabalhos a 24 de Outubro de 2003, data a partir da qual se 

iniciou o prazo de garantia (5 anos), se encontram em condições de serem recebidos 

definitivamente, nos termos do artigo n.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.   

----- Mais informa a Comissão que se encontram reunidas as condições para o 

cancelamento da garantia bancária e restituição dos depósitos de garantia efectuados, 

nos termos do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março. -------------------------- 

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. ============================================== 

011 - 310/302/148 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL  1039, ENTRE ALVITE 

E A E.N. 329 (ESPINHEIRO) – ENTRADA SUL DE ALVITE C OM ACESSO À RUA DA 

BOGALHEIRA – Auto de recepção definitiva  =============================== 

========== Oriundo da Comissão, constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante desta 
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Câmara, e pelo Senhor Engenheiro Técnico Civil JOSÉ LUÍS DA SILVA FIGUEIREDO, 

como representante da firma ASCOP - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, 

LDA., presente à reunião o auto de recepção definitiva, datado de 29 de Janeiro de 

2009, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, segundo o qual se verifica que os trabalhos acima referidos e recebidos 

provisoriamente em 23 de Abril de 2004, data a partir da qual se iniciou o prazo de 

garantia(5 anos), se encontram em condições de serem recebidos definitivamente, nos 

termos do artigo n.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ---------------------------- 

----- Mais informa a Comissão que se encontram reunidas as condições para o 

cancelamento da garantia bancária e restituição dos depósitos de garantia efectuados, 

nos termos do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março. -------------------------- 

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”  

012 - 310/302/394 - REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRIC O DE LEOMIL - LARGO 

DO OUTEIRO - Auto de recepção definitiva   ================================ 

========== Oriundo da Comissão, constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante desta 

Câmara, e pelo Senhor Engenheiro Técnico Civil JOSÉ LUÍS DA SILVA FIGUEIREDO, 

como representante da firma ASCOP - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, 
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LDA., presente à reunião o auto de recepção definitiva, datado de 29 de Janeiro de 

2009, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, segundo o qual se verifica que os trabalhos acima referidos e recebidos 

provisoriamente em 2 de Março de 2004, data a partir da qual se iniciou o prazo de 

garantia(5 anos), se encontram em condições de serem recebidos definitivamente, nos 

termos do artigo n.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ---------------------------- 

----- Mais informa a Comissão que se encontram reunidas as condições para o 

cancelamento da garantia bancária e restituição dos depósitos de garantia efectuados, 

nos termos do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março. -------------------------- 

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. ============================================== 

013 - 310/302/406 - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCO LA DE ALVITE –  

MOIMENTA DA BEIRA - Auto de recepção definitiva   ======================== 

========== Oriundo da Comissão, constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante desta 

Câmara, e pelo Senhor Engenheiro Técnico Civil JOSÉ LUÍS DA SILVA FIGUEIREDO, 

como representante da firma ASCOP – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, 

LDA., presente à reunião o auto de recepção definitiva, datado de 29 de Janeiro de 

2009, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, segundo o qual se verifica que os trabalhos acima referidos e recebidos 
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provisoriamente em 22 de Agosto de 2005, data a partir da qual se iniciou o prazo de 

garantia (5 anos), se encontram em condições de serem recebidos definitivamente, nos 

termos do artigo n.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ---------------------------- 

----- Mais informa a Comissão que se encontram reunidas as condições para o 

cancelamento da garantia bancária e restituição dos depósitos de garantia efectuados, 

nos termos do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março. -------------------------- 

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. ============================================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUN ICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

014 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento  ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do 

livro de actas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 

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

seguir se identificam, “PROJECTOS DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES 

DEFERIDOS” 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 
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TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ MÁRIO RIBEIRO FERNANDES, para reconstrução e ampliação de um 

edifício destinado a arrumos, sito na Rua da Capela, na Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 73.09; ================================================ 

----- MARIA DE SOUSA OLIVEIRA, para reconstrução, alteração e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita na Rua do Forno, na localidade de Soutosa, Freguesia de 

Peva, a que se refere o Proc.º n.º 75.09.===================================== 

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

015 – 360/338/154.83 – OBRAS PARTICULARES – Project o de Especialidades –  

Alteração de um estabelecimento comercial para habi tação unifamiliar T3  ======= 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar ao Senhor MANUEL 

LOPES FERREIRA, relativamente ao projecto de alteração de um estabelecimento 

comercial para habitação T3, num edifício sito no Bairro do Aguiar, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a estimativa orçamental devidamente corrigida, presente à reunião o 

referido processo, acompanhado da nova estimativa orçamental. -------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 27-

RJ/DPOM/2010, datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali 
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descritos, emite parecer favorável à pretensão, desde que a Câmara aceite a troca do 

valor unitário da estimativa orçamental. ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador da 

coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, por se considerar incompetente para 

participar nesta votação, tendo em conta que é de parecer que esta competência foi 

delegada pela Câmara Municipal, no seu Presidente, em reunião ordinária realizada em 

13 de Novembro de 2009, aprovar o projecto de especialidades e emitir a respectiva 

licença de construção. ================================================== 

016 – 360/338/266.98 – OBRAS PARTICULARES – Project o de Especialidades –  

Reconstrução de um edifício destinado a arrumos  ========================== 

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

29 de Julho de 2009, exarada a folhas 131, ponto 125, do livro de actas 138, em que foi 

deliberado aprovar o projecto de arquitectura referente à reconstrução de um edifício 

destinado a arrumos, que a Senhora MARIA ALICE DA SILVA MERGULHÃO pretende 

levar a efeito na Rua da Praça, na freguesia de Nagosa, novamente presente à reunião 

o referido processo acompanhado do projecto de especialidades, solicitando a 

aprovação da pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 33-

RJ/DPOM/2010, datada de 04 do corrente mês, em que pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável à pretensão. --------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador da 

coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, por se considerar incompetente para 

participar nesta votação, tendo em conta que é de parecer que esta competência foi 

delegada pela Câmara Municipal, no seu Presidente, em reunião ordinária realizada em 

13 de Novembro de 2009, aprovar o projecto de especialidades e emitir a respectiva 

licença de construção. ================================================== 

017 – 360/338/95.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto  de Engenharia de 

Especialidades – Reconstrução de uma habitação unif amiliar  ================= 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu proceder à audiência do 

interessado da Senhora MARIA TERESA LOPES CARDOSO, relativamente ao projecto 

para reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita no Largo do Outeiro, na Freguesia 

de Leomil, presente à reunião o referido processo, acompanhado dos elementos 

solicitados, em que pelos motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. --------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 37-

RJ/DPOM/2010, datada de 10 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador da 

coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, por se considerar incompetente para 

participar nesta votação, tendo em conta que é de parecer que esta competência foi 
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delegada pela Câmara Municipal, no seu Presidente, em reunião ordinária realizada em 

13 de Novembro de 2009, aprovar o projecto de engenharia de especialidades e emitir a 

respectiva licença de construção. ========================================= 

018 – 360/338/14.10 – OBRAS PARTICULARES – Renovaçã o de licença de 

construção  ========================================================== 

========== Oriundo do Senhor LUIS MANUEL OLAIO DIAS, presente à reunião um 

pedido de renovação da licença de construção nº. 244/07, referente à construção de 

uma moradia unifamiliar que está a levar a efeito no lugar denominado “Fontaínhas”, na 

Freguesia de Sever, prescindindo da audiência prévia do interessado para ser declarada 

a caducidade da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 40-

RJ/DPOM/2010, datada de 10 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, devendo a Câmara declarar a 

caducidade da licença nº. 244/07. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador da 

coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, por se considerar incompetente para 

participar nesta votação, tendo em conta que é de parecer que esta competência foi 

delegada pela Câmara Municipal, no seu Presidente, em reunião ordinária realizada em 

13 de Novembro de 2009, declarar a caducidade da licença de construção nº. 244/07 e 
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emitir nova licença de construção. ========================================= 

019 – 360/347/1.92 – LOTEAMENTOS URBANOS – Alteraçã o ao alvará de 

loteamento  ========================================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu proceder à audiência do 

interessado da Firma INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, LDA, relativamente à alteração 

do lote nº. 7 do loteamento a que corresponde o alvará nº. 3/94, sito no lugar 

denominado Penedo Gordo, Freguesia de Leomil, presente à reunião o referido 

processo, acompanhado dos elementos solicitados, em que pelos motivos ali descritos 

requer o deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 35-

RJ/DPOM/2010, datada de 10 do corrente mês, 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 aditamento ao alvará de loteamento, nos termos do nº. 

7, do artigo 27º., do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pela 

Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro. ======================================= 

020 – 360/347/7.01 – LOTEAMENTOS URBANOS – Operação  de loteamento ====== 

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

12 de Novembro de 2009, exarada a folhas 129, ponto 128, do livro de actas 139, em 
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que foi deliberado “solicitar à Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, adequada informação que permita à Câmara avaliar o valor das cedências efectuadas pelo 

requerente, comparando-o com o previsto para a realização dos arranjos exteriores do loteamento em 

causa”, relativamente ao pedido de isenção da execução dos trabalhos contidos no 

capítulo dos arranjos exteriores, apresentado pela Firma ARMÉNIO OSÓRIO DE 

LEMOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, respeitante ao loteamento a que se refere o 

alvará nº. 7/01, sito no lugar denominado Poça Nova, nesta Vila de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado da informação n.º 22-

OS/DPOM/10, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a troca das cedências 

efectuadas pelo loteador, pela execução dos arranjos exteriores. ------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que o processo seja remetido à 

comissão de vistorias de loteamento, a fim de ser efectuada a vistoria designada por 

“Recepção Provisória das Obras de Urbanização”. ============================= 

021 – 360/347/1.10– OBRAS PARTICULARES – Destaque d e parcela – Pedido de 

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

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu proceder à audiência do 

interessado do Senhor MÁRIO DA COSTA OLIVA e da Senhora GINA MARIA 

ANDRADE DA COSTA ALMEIDA, relativamente ao pedido certidão de destaque de uma  
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parcela de terreno com a área de 1.306 m2, de um prédio com a área total de 7.102, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Outeiro, Freguesia de Arcozelos, presente à 

reunião o respectivo processo acompanhado dos elementos em falta, em que pelos 

motivos ali descritos requer 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 31-

RJ/DPOM/2010, datada de 03 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. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

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

555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pela sexta alteração da Lei n.º 

60/2007, de 04 de Setembro, pelo que poderá ser emitida a respectiva certidão em 

conformidade. ======================================================== 

022 – 360/347/1.10 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela – Pedido de 

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

========== Oriundo do Senhor LUÍS ISMAEL LEITÃO, presente à reunião o pedido de 

certidão de destaque de uma parcela de terreno com a área de 551,50m2, de um prédio 

com a área total de 1.054m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado Ónia, 

nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 26-

RJ/DPOM/2010, datada de 02 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. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

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

555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pela sexta alteração da Lei n.º 

60/2007, de 04 de Setembro, pelo que poderá ser emitida a respectiva certidão em 

conformidade. ======================================================== 

023 – 360/991/15.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora MARIA ODETE DA SILVA DUARTE, presente à 

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

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

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

Ilegal-AUGI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 23-

OS/DPOM/2010, datada de 11 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 
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pedido apresentado, e emitir a respectiva certidão, em conformidade. ============== 

024 – 360/991/18.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO CÂNDIDO, presente à reunião um pedido de 

parecer, à constituição de compropriedade resultante da partilha de bens rústicos, nos 

termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal-AUGI. ------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 24-

OS/DPOM/2010, datada de 11 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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 
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13H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


