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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZOITO DE MARÇO DO ANO DE 

DOIS MIL E ONZE ==================================================== 

ACTA N.º 07/11 

========== Aos dezoito dias do mês de Março do ano de dois mil e onze, nesta Vila de 

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

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

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

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

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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118 – 020/030/000 – PROTOCOLO – ACAPO – ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E 

AMBLÍOPES DE PORTUGAL =========================================== 

========== Presente à reunião a minuta de um Protocolo, a celebrar entre este 

Município e a ACAPO – ASSOCIAÇÃO DE AMBLÍOPES DE PORTUGAL, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, no âmbito 

do projecto “Reintegrar...” – Apoio itinerante à cegueira adquirida em idade tardia”, onde 

se encontra previsto um encargo mensal no valor de � 200,00 (duzentos euros). -------- 

Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à referida associação 

que concretize melhor os termos do referido protocolo, devendo o mesmo voltar a uma 

próxima reunião para decisão. ===========================================  

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Taxas e Licenças ” 

119 – 110/105/000 – 210/207/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL  E JUNTA DE 
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FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA – Limites de Freguesia entre Leomil e 

Moimenta da Beira ==================================================== 

========== Oriundos das Juntas de Freguesia supra referenciadas, presentes à 

reunião os ofícios n.º 63/11 e nº. 10/JF, datados de 07 e 11 do corrente mês, 

respectivamente, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a 

fazer parte integrante, a solicitar que sejam tomadas as diligências necessárias à vinda 

dos Técnicos do Instituto Geográfico Português, para procederem ao levantamento 

documental e geográfico no sentido de se apurarem os verdadeiros limites entre as duas 

Freguesias, bem como, que esta Câmara Municipal se disponibilize para ajudar a 

suportar os encargos financeiros que daí possam advir. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, diligenciar a vinda dos técnicos 

do Instituto Geográfico Português, para os fins propostos, manifestando a 

disponibilidade para vir a apoiar as referidas autarquias nos encargos financeiros. ===== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Tesouraria” 

120 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 17, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de � 590.163,51 

(quinhentos e noventa mil, cento e sessenta e três euros e cinquenta e um cêntimos), 

assim discriminado: ==================================================== 

                            a) Dotações Orçamentais…………….. �   492.837,14     



�����������"��
�������������

�

�������������

2011.03.18 
������������������������	
�	
�	
�	
�����

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    
 

               �����	
���������������������������������������������������������������������� !������"#����$	%$�
���&��'�%(��

                                                                  �
�

                            b) Dotações não Orçamentais ............ �     97.326,37 

���������������������������������������������������������������������TOTAL ……………...... �    590.163,51�

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

121 - 310/300/104 - 310/300/226 - EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DE 

ABASTECIMENTO E RESIDUAIS DE CASTELO - Conta Final  ================== 

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

reunião a informação com a referência INF011/DOM/2011, datada de 4 do corrente mês, 

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

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ----------- 

-----��;��	���	������	��	��������������	����������
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final, devendo 

proceder-se em conformidade com o referido na informação técnica. =============== 

122 - 310/300/211 - CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DE CARAPITO - Conta Final  

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

reunião a informação com a referência INF010/DOM/2011, datada de 3 do corrente mês, 

que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ----------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final, devendo 

proceder-se em conformidade com o referido na informação técnica. =============== 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

123 - 310/301/026 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO RURAL SEVER - ARCAS - Conta 

Final  ============================================================== 

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

reunião a informação com a referência INF015/DOM/2011, datada de 10 do corrente 

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

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

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

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

nos termos da informação técnica, que deverá ser remetida ao Instituto da Conservação 

e do Imobiliário, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 402.º, do 

Código dos Contratos Públicos. =========================================== 

124 - 310/302/168 – REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS 

ARRUAMENTOS URBANOS – AVENIDA DOS BALSEMÕES EM LEOMIL - Conta 

Final  ============================================================== 

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

reunião a informação com a referência INF014/DOM/2011, datada de 10 do corrente 

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

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

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final, devendo 

proceder-se em conformidade com o referido na informação técnica. =============== 

 “Edifícios e Equipamentos Educativos” 

125 - 310/302/412 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE LEOMIL - Conta Final   



�����������"�
�������������

�

�������������

2011.03.18 
������������������������	
�	
�	
�	
�����

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    
 

               �����	
���������������������������������������������������������������������� !������"#����$	%$�
���&��'�%(��

                                                                  �
�

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

reunião a informação com a referência INF013/DOM/2011, datada de 9 do corrente mês, 

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

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ----------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final, devendo 

proceder-se em conformidade com o referido na informação técnica. =============== 

126 - 310/302/436 - BENEFICIAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS 

DESPORTIVOS - OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE 

MOIMENTA DA BEIRA - Conta Final  ===================================== 

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

reunião a informação com a referência INF017/DOM/2011, datada de 11 do corrente 

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

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

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

nos termos da informação técnica, que deverá ser remetida ao Instituto da Conservação 

e do Imobiliário, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 402.º, do 

Código dos Contratos Públicos. =========================================== 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

127 - 610/603/000 - LICENCIAMENTO PARA PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS ====== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JOSÉ LOPES QUINTAS, residente na 

povoação de Vila Chã, freguesia de Caria, presente à reunião um requerimento, 

registado nesta Câmara em 14 de Janeiro, último, sob o n.º 319, a requerer licença para 

a plantação de eucaliptos com uma área de cerca de 1,20ha, no lugar de Cruz de 

Pedra, na localidade de Vila Chã, Freguesia de Caria, numa parcela de terreno 

localizada em “espaço não urbano”. --------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE TÉCNICO FLORESTAL, o mesmo 

prestou a informação n.º 01-ES/DEPE/2011, datada de 24 de Janeiro, último, que nesta 

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

pelas razões ali descritas, é de parecer que nada há a opor quanto à mobilização de 

solo. Mais é referido nesta informação técnica que, relativamente ao processo de 

plantação de espécies de crescimento rápido, quando estejam em causa áreas até 50 
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hectares, a AFN - Autoridade Florestal Nacional pronunciou-se através da emissão de 

um parecer sobre a petição do munícipe supra citado, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual a Câmara 

Municipal deverá, a partir de agora, apreciar e decidir sobre os processos cujas 

competências não sejam da responsabilidade da AFN. ---------------------------------------------  

----- A propósito do processo de licenciamento de espécies de crescimento rápido, e 

exploradas em revoluções curtas, a DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS apresentou 

a informação/proposta nº. 14-ES/DEP/2011, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, que contém os critérios técnicos 

eventualmente a adoptar pela Câmara para emissão de parecer favorável. ------------------ 

DELIBERAÇÃO:�De acordo com a informação do GABINETE TÉCNICO FLORESTAL, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para plantação de 

eucaliptos, nos termos solicitados. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade: ----------------------------------------------- 

a) Aprovar a proposta da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS, supra referida, no 

sentido da Câmara Municipal licenciar as plantações de crescimento rápido, quando 

estejam em causa áreas até 50 hectares, utilizando, para o efeito, os critérios técnicos 

referidos na dita informação/proposta; ------------------------------------------------------------------- 

b) Solicitar à ZIF – ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL “TERRAS DO DEMO” que 

se pronuncie, querendo, sobre o assunto em causa; ------------------------------------------------ 

c) Promover a alteração da Tabela de Taxas e Licenças, no sentido de introduzir uma 
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taxa, com os seguintes valores: a) por cada licenciamento, até 1,00 ha ou fracção 25 �; 

b) por cada ha ou fracção a mais 50 �. ===================================== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

128 - 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, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO”, “PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

INDEFERIDOS”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTOS 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 TEIXEIRA CAIADO. --------------------------------------------------------- 

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

----- SECUNDINO DOS SANTOS SILVA, para demolição de um edifício em ruínas, sito 

na Rua do Cabo, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 28.11; --------------------- 

----- FERNANDESCONSTRÓI, UNIPESSOAL, LDA, para ocupação da via pública, com 
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grua e materiais, em 60m2, na Rua do Outeiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 30.11; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- MARIA AUGUSTA MENDES, para ocupação da via pública, com andaimes, em 

68m2, na Rua Cabeço, Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 31.11; -----------

----- LEONIDIO MORAIS, para ocupação da via pública, com materiais e andaimes, em 

5m2, no lugar denominado Fojo, na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se 

refere o Proc.º n.º 32.11; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ARMANDINO LOURENÇO VIDEIRA, para ocupação da via pública, com andaimes, 

em 11m2, na localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 

35.11; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ELIAS DA SILVA PEREIRA, para construção de um muro de vedação, com 15 m, 

que pretende levar a efeito na Rua do Ramoseiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 36.11. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO: ============================ 

----- LENEA MARGARIDA SANTANA BANDEIRA DIAS, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Abrunhais, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 4.11. --------------------------------------------- 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDOS: ======================== 

----- NORBERTO GOMES TEIXEIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Fonte Cerdeira, na localidade de Semitela, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 3.11; --------------------------------------------- 
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----- ANTÓNIO DOS SANTOS PEREIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado São Miguel, Freguesia de Paradinha, a 

que se refere o Proc.º n.º 6.11. ---------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS  DE ARQUITECTURA DEFERIDOS: ============================ 

----- ALBERTO MANUEL ALMEIDA LOPES, para alteração ao projecto de reconstrução 

de uma habitação unifamiliar, sita na Rua da Fonte, Freguesia de Peva, a que se refere 

o Proc.º n.º 56.06; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- VITORINO AMARO DA SILVA, para alteração ao projecto de construção de 

arrumos, que está a levar a efeito no lugar denominado Calçada, Freguesia de Ariz, a 

que se refere o Proc.º n.º 57.07. --------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ CARLOS DIAS, para alteração ao projecto inicial de um edifício destinado a 

habitação unifamiliar e estabelecimento de restauração e bebidas, sito no lugar 

denominado Leiras, na localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, a que se 

refere o Proc.º n.º 292.07; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- LUÍS ISMAEL LEITÃO, para construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Ónia, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 59.10; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LUÍS ISMAEL LEITÃO, para construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Ónia, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 60.10. ------------------------------------------------------------------------------------- 



�������������
�������������

�

�������������

2011.03.18 
������������������������	
�	
�	
�	
�����

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    
 

               �����	
���������������������������������������������������������������������� !������"#����$	%$�
���&��'�%(��

                                                                  �
�

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

129 – 360/337/23.00 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia ==== 

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

04 de Fevereiro, último, exarada a folhas 65, ponto 62, deste livro de actas, em que, 

relativamente ao pedido, efectuado pelo Senhor JOSÉ EDUARDO RODRIGUES, de 

revalidação da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 26 de Abril de 

2000, exarada a folhas 183, ponto 156, do livro de actas 97, foi deliberado dar 

conhecimento ao requerente do teor da informação técnica, novamente presente à 

reunião o referido processo a solicitar a revalidação da referida deliberação. ---------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 43-OS/DOP/2011, de 10 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente que deve 

aguardar a criação de condições para que possa ser cumprida a deliberação tomada em 

reunião ordinária, realizada em 26 de Abril de 2000, exarada a folhas 183, ponto 156, do 

livro de actas 97, através da alteração ao Plano Director Municipal, que, neste momento, 

está a decorrer. ======================================================= 

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

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

por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, 
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do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude de os assuntos a que se referem os pontos 

seguintes estarem relacionados com a decisão do indeferimento por si proferida. ===== 

130 – 360/337/6.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia- 

Recurso ============================================================ 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o pedido de informação 

prévia para construção de uma moradia unifamiliar, que o Senhor ANTÓNIO DOS 

SANTOS PEREIRA pretende levar a efeito no lugar denominado São Miguel, Freguesia 

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

recurso à Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 88-RJ/DOP/2011, de 17 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

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

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

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

pretendida se situa em área edificada consolidada, assim como dar provimento ao 

recurso apresentado e aprovar o respectivo pedido de informação prévia. =========== 
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131 – 360/338/224.10 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

construção de uma habitação unifamiliar - Recurso ========================= 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o projecto para 

construção de uma moradia unifamiliar, que a Senhora FLORISA MARIA GARFINHO 

DOS SANTOS AMARAL pretende levar a efeito no lugar denominado São Miguel, 

Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião o referido processo, acompanhado 

de um pedido de recurso à Câmara Municipal, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, 

do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 46-OS/DOP/2011, de 13 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

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

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, considerar que a implantação pretendida se situa em área 

edificada consolidada, assim como dar provimento ao recurso apresentado e aprovar o 

respectivo projecto de arquitectura. ======================================== 

REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 
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========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ 

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

132 – 360/343/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização e conservação do 

edificado – Vistoria de utilização e conservação de edifícios – Auto de vistoria n.º 

3/2011============================================================== 

========== No seguimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

18 de Fevereiro, último, onde foi decidido solicitar à Comissão de Vistorias para 

proceder à vistoria de uma casa de habitação, pertencente ao Senhor ADELINO 

MENDES CARDOSO e à Senhora OLÍVIA CARDOSO, sita na Rua do Forno, na 

localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, presente à reunião o Auto de Vistoria n.º 

3/2011, datado 28 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a vistoria técnica efectuada concluiu que o imóvel 

se encontra em elevado grau de deterioração, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder um prazo de 90 (noventa) dias para os proprietários procederem à reabilitação 

do referido imóvel. ===================================================== 

133 – 360/347/1.11 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela – Pedido de 

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

========== Oriundo do Senhor CRISTOPHER PHILIPPE MARTINS, presente à 

reunião um pedido de emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno, com 

a área de 2.080m2, de um prédio com a área total de 6.111m2, sito no lugar denominado 
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Lameiro do Ouro, na Freguesia de Peva. --------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 71-RJ/DOP/2011, datada de 03 do 

corrente mês, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão. ------------- 

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, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 

de Março, pelo que poderá ser emitida 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 

12H20. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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