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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZOITO DE MAIO DO ANO DE 

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

ATA N.º 10/15 

========== Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, nesta Vila 

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

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

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA 

COELHO, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os restantes na de 

Vereadores, para realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por 

deliberação tomada na primeira reunião, realizada no dia 25 de outubro de 2013, 

exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de atas 147, e cuja ordem do dia foi 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 2, do 

artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------- 

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), do artº. 39º., da Lei nº. 
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75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a falta 

do Vereador, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ausente por razões profissionais. === 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

124 – 110/195/008 – VERTICALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS 

EM ALTA E EM BAIXA – Criação do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de 

Água e de Saneamento do Norte de Portugal – Proposta ===================== 

========== Na sequência das abordagens tidas em reuniões anteriores, sobre o 

assunto acima identificado, presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente, 

datada de 13 do corrente mês, do seguinte teor: ----------------------------------------------------- 

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

----- - Os Municípios estão incumbidos de assegurar serviços municipais de abastecimento de água e de 

saneamento de águas residuais, nos termos previstos na Lei n.º 159/99, de 14 de setembro; ----------- 

----- - Os Municípios da Comunidade Intermunicipal do Douro (de ora em diante CIM Douro) têm vindo 

a receber diversas propostas para a gestão destes serviços de interesse geral que, visando a 

prossecução do interesse público, não devem ser delegados sem previamente avaliar o impacto dessa 

delegação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Praticamente todos os Municípios da CIM Douro receberam da Águas de Portugal uma proposta 

de constituição de Parceira Pública Estado-Autarquias Locais (PPEAL) que sugeria a integração dos 

atuais sistemas municipais num sistema multimunicipal a ser gerido pela concessionária do atual 

sistema em alta – Águas de Trás os Montes – ou quem lhe sucedesse no âmbito da estratégia de fusão 

das empresas concessionárias detidas pela Águas de Portugal. ---------------------------------------------- 

----- As propostas, já apresentadas para esta parceria, apontam para um encargo da ordem dos 27,2€ 
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para os utilizadores finais de águas e águas residuais com um consumo de 10 m³; ----------------------- 

----- - A CIM Douro, tendo em vista avaliar a proposta da Águas de Portugal e procurar eventuais 

alternativas, elaborou um estudo onde se aprofundaram os seguintes pontos: ----------------------------- 

----- Análise da Situação Atual dos Municípios; -------------------------------------------------------------- 

----- Análise da Gestão Conjunta dos Serviços de Água e Saneamento; ------------------------------------ 

----- Análise da Proposta de Parceria Pública Estado – Autarquias Locais (PPEAL) da AdP; ---------------- 

----- Comparação entre a Situação Atual e a Parceria Pública Estado-Autarquias Locais (PPEAL) da AdP; 

----- - O estudo acima referido, tendo por base os mesmos proveitos para os Municípios, aponta para 

um encargo mensal da ordem dos 22,5 € para os utilizadores finais de águas e águas residuais com um 

consumo de 10 m³ e que, do ponto de vistas económico, financeiro, ambiental e social, a opção por um 

modelo de gestão municipal que contemple a gestão conjunta dos serviços de água e saneamento, é 

vantajosa ao modelo de gestão em parceria, apresentado pelas Águas de Portugal; ----------------------- 

----- - Esse estudo identifica várias oportunidades no modelo de gestão intermunicipal dos sistemas de 

água e saneamento, sendo as mais relevantes: -------------------------------------------------------------- 

----- A manutenção da autonomia e capacidade de decisão na esfera dos Municípios sobre este setor tão 

relevante para a vida das comunidades locais; --------------------------------------------------------------- 

----- A publicação de um regulamento tarifário, por parte da ERSAR que abrirá a oportunidade para a 

estrutura tarifária mais justa e equilibrada, sem esquecer as componentes de responsabilidade social 

que o fornecimento deste bem acarreta; ---------------------------------------------------------------------- 

----- Uma melhoria na eficiência na água não faturada, ainda numa fase preliminar que, sem recurso a 

grandes investimentos, permitirá ganhos económicos muito significativos, pois que a generalidade das 

atuais entidades gestoras não têm dimensão que assegure a existência das necessárias competências 

técnicas para alcançar essa economia; ------------------------------------------------------------------------ 

----- Possibilidade de, sem expansão da rede, se integrarem no sistema, utilizadores que atualmente 

recorrem a origens próprias e a deficientes tratamentos dos afluentes, criando situações de 

incumprimento passíveis de penalizações. -------------------------------------------------------------------- 

----- A própria eventual agregação dos sistemas multimunicipais em alta, do norte do País permitirá 
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uma melhor negociação das condições contratuais, ajustando-as à realidade da região, nomeadamente 

em aspetos como os consumos mínimos ou configuração geral dos sistemas em alta; ------------------- 

----- A agregação institucional dos municípios da CIM Douro permite um reforço da posição contratual 

face às diversas entidades da administração central, mormente numa altura em que se assiste à 

“reestruturação” do setor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A aplicação de alguns desenvolvimentos tecnológicos no setor, ainda sem aplicação em larga 

escala na região, que permitirão aumentar a eficiência, como, por exemplo: o uso da vídeoscopia no 

interior das tubagens para a deteção de ilícitos, máquinas de fumo para a deteção de infiltrações de 

pluviais, equipamentos de deteção acústica de fugas, sistemas de eficiência energética, equipamentos 

de inspeção vídeo de coletores, reabilitação de coletores e condutas sem abertura de vala, telemetria, 

entre outros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A sustentabilidade económica, financeira e social do modelo de gestão centralizada local dos 

sistemas municipais, sendo que as conclusões apontam para que os encargos médios mensais das 

famílias se posicionem dentro dos limites previstos pelo ERSAR; -------------------------------------------- 

----- Em face ao exposto supra e no cumprimento do disposto na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

propõe-se que se delibere o seguinte: ------------------------------------------------------------------------- 

----- - A adesão, de princípio, ao modelo de gestão intermunicipal. ----------------------------------------- 

------ - Delegar na CIM Douro a elaboração de estudos técnicos e de viabilidade económico-financeira 

que configurem uma proposta de criação de uma entidade intermunicipal, respondendo a pelo menos as 

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

----- Objetivos da entidade a criar, integrados nos objetivos definidos para o setor e que, em 

cooperação com os Municípios, materializem indicadores de cobertura e de qualidade de serviço, de 

desempenho ambiental, de produtividade e de eficiência de gestão; ---------------------------------------- 

----- Modelo de infraestruturas (levantamento das atuais infraestruturas, necessidades de ampliação, 

remodelação ou renovação futura visando um determinado nível de serviço e desempenho); ------------ 

----- Estudo de viabilidade económico financeira para um período de 30 anos que demonstre a 

viabilidade técnica e financeira da entidade a criar e que se inclua uma proposta de evolução tarifária 
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durante esse período e de afetação de recursos humanos tendo em atenção a atual afetação dos 

recursos humanos Municipais; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Identificação das principais iniciativas de caráter estratégico que a entidade a criar deve 

implementar, incluindo metas temporais que permitam aferir o seu sucesso; ------------------------------ 

----- O plano de investimentos; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O tarifário e a sua trajetória de evolução temporal; ---------------------------------------------------- 

----- As sanções aplicáveis pelo incumprimento dos objetivos e metas, definidos. ------------------------- 

----- Elaboração da proposta de estatutos, modelo de governação e demais documentos que sustentem 

uma proposta de organização empresarial, visando a criação de uma empresa intermunicipal, eficiente 

e eficaz, capaz de responder aos atuais e futuros anseios das populações, exigências e desafios do 

setor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Os diversos estudos e propostas obedecerão às melhores práticas do setor e terão que merecer a 

aprovação do Regulador (ERSAR).” ---------------------------------------------------------------------------- 

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

----- 1. Aprovar a adesão, de princípio, ao modelo de gestão intermunicipal supra 

mencionado; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 2. Autorizar que a CIM Douro proceda à elaboração de estudos técnicos e de 

viabilidade económico-financeira que configurem uma proposta de criação de uma 

entidade intermunicipal, que responda a todas as questões enunciadas na proposta 

acima transcrita. ====================================================== 

125 – 110/199/000 – PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUÍNDO 

OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS – Relatório de Monitorização do 

ano de 2014 - Comunicação da Assembleia Municipal ======================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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07 de abril, último, exarada a folhas 108, ponto 93, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 13, datado de 04 do corrente mês, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada em 30 de abril, último, deliberou 

aprovar o Relatório de Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 

incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas respeitante ao ano de 2014. --------------- 

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

o referido relatório de monitorização para as entidades competentes, nos termos legais e 

regulamentares. ====================================================== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

126 – 130/151/100 – AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS – Operação de Loteamento 

no Lugar de “Fragas da Forca", sito no Bairro dos Sinos – Contrato-promessa de 

alienação de lotes – Aprovação ========================================= 

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

25 de março de 2009, presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente, datada 

de 13 do corrente mês, que acompanha a minuta do contrato de promessa de alienação 

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

integrante, do seguinte teor --------------------------------------------------------------------------------- 

----- “CONSIDERANDO QUE: --------------------------------------------------------------------------------- 

----- A) A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, por escritura de compra e venda realizada em 

07/12/1982, vendeu à empresa Lacticínios do Paiva, S. A. o lote de terreno n.º 1 do loteamento com o 
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alvará 4/82, no lugar denominado Fragas da Forca, para aí ser construída uma fábrica de laticínios, pelo 

valor de 50.000 escudos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- B) Por razões que não compete aqui dirimir, não foi cumprido o objeto previsto na venda do 

terreno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ C) Em 2005 foi iniciado, pela empresa titular, o processo de constituição de um loteamento para 

o referido terreno, tendo vindo a ser aprovada pela Câmara Municipal a operação de loteamento 

requerida, e a respetiva caução, no valor de € 336.433,20, por deliberação de 25/03/2009. ------------- 

------ D) Desde aquela data a empresa titular do processo nunca se mostrou interessada em apresentar 

a caução exigida, nem a iniciar as obras de urbanização, alegadamente por razões comerciais. ---------- 

----- E) Ao longo dos últimos anos, foram realizadas diversas reuniões com a empresa, procurando uma 

solução amigável para um problema que muito aflige, especialmente, os moradores do Bairro dos Sinos, 

dadas as condições degradantes em que se encontram os arruamentos que servem as suas habitações, 

desde há décadas, e que serão parte integrante do terreno privado a que se tem aludido e fazem parte 

da operação de loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----F) Em março de 2015 foi possível obter um acordo que se traduziu numa minuta para contrato de 

promessa de urbanização – art.º 55.º do Decreto Lei 555/99, o qual, após ponderada análise jurídica 

deu origem ao contrato de alienação de promessa lotes que se junta em anexo a esta proposta. -------- 

----- PROPONHO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 1. Que a Câmara Municipal aprove a celebração do referido contrato de promessa de alienação de 

lotes, nos termos propostos, dado o relevante interesse público na resolução deste assunto, para toda 

a população e muito especialmente para aqueles moradores. ----------------------------------------------- 

----- 2. Que seja autorizado o Presidente da Câmara a outorgar o contrato e dar-lhe cumprimento.” ---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de celebração 

do referido contrato-promessa de alienação de lotes, bem como autorizar o Senhor 

Presidente a proceder à outorga do contrato e a dar-lhe cumprimento. ============== 

02.02.04. TESOURARIA 
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127 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 15, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 1.400.188,17 (um 

milhão, quatrocentos mil, cento e oitenta e oito euros e dezassete cêntimos), assim 

discriminado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  1.333.520,60 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €       66.667,57 

   TOTAL: ………………………..€  1.400.188,17 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

128 - 310/301/200 - CAMINHOS MUNICIPAIS - Arruamentos do Bairro dos Sinos - 

Abaixo-assinado ===================================================== 

========== Presente à reunião um abaixo-assinado, datado de 10 de abril, último, que 

nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde, 

pelas razões ali descritas, se defende a execução de obras de conservação e colocação 

de asfalto dos arruamentos nas ruas A e B, do Bairro dos Sinos, neste Município. --------- 

----- A propósito, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, teve a 

seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Senhor Presidente, tendo em consideração as justificações que nos prestou anteriormente, bem 
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como o conhecimento que nos deu de que o problema será resolvido num espaço de tempo curto, 

entendo que devo fazer referência aos mecanismos à disposição da democracia (abaixo-assinado, 

petição e etc.). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste caso um grupo de cidadãos decidiu usar a figura do abaixo-assinado para poder fazer valer 

os seus direitos. Em minha opinião, a democracia será mais perfeita, na medida em que a sociedade 

civil se imiscuir mais nos problemas da comunidade em que está inserido. --------------------------------- 

----- Sabemos também que hoje em dia as funções que são confiadas aos executivos, sejam eles locais, 

nacionais, ou de qualquer outra dimensão territorial, são as mais variadas e será, portanto, legitimo 

que de vez em quando se esqueçam de dar celeridade a algumas questões particulares. Com este 

envolvimento da sociedade civil podemos, assim, dissipar algumas falhas que podem afastar as pessoas 

dos centros de decisão política. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posto isto parece-me extremamente importante fazer-se aqui uma referência muito positiva a 

todos estes cidadãos que diante de uma dificuldade decidiram alertar a autarquia. Com esta iniciativa 

contribuíram para que a democracia pudesse funcionar na sua plenitude e sem deixar ninguém para 

trás.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre o assunto, o Senhor Presidente informou o órgão executivo que convocou os 

subscritores do abaixo-assinado que, em simultâneo, fossem moradores no dito Bairro 

dos Sinos, para uma reunião a realizar na próxima quinta-feira, pelas dezoito horas, 

nesta Câmara Municipal, a fim de tomarem conhecimento de todos os pormenores sobre 

este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sobre a intervenção do Vereador CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA 

COELHO, afirmou não estar completamente convencido da exaltação que o mesmo 

tinha feito a propósito dos abaixo-assinados, no sentido de que defendem melhor o 

exercício de uma cidadania empenhada e participativa. Na verdade, continuando no uso 
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da palavra, o Senhor Presidente afirmou que durante a semana se desloca muitas vezes 

à zona onde decorrem os trabalhos da empreitada da circular externa poente, localizada 

muito próximo do Bairro dos Sinos, considerando, por isso, que os munícipes ali 

residentes teriam todas as condições para lhe colocarem diretamente os seus 

problemas, ou mesmo deslocarem-se à Câmara Municipal para o exercício de defesa 

dos seus direitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

129 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

ENTRE A EN 226 (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Alterações ao projeto de execução - Aprovação =========================== 

===== Oriunda da Fiscalização da empreitada mencionada em epígrafe, presente à 

reunião a informação, com a referência 25-RJ/DPOUA/2015, datada de 4 do corrente 

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

integrante, segundo a qual e pelos motivos nela referidos, nomeadamente os pareceres 

favoráveis emitidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, propõem a aprovação das 

alterações ao projeto de execução. --------------------------------------------------------------------- 

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

propostas ao projeto de execução da referida obra. ============================ 

130 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

ENTRE A EN 226 (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Trabalhos resultantes do parecer da Agência Portuguesa do Ambiente - Aprovação  
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===== Oriunda da Fiscalização da empreitada mencionada em epígrafe, presente à 

reunião a informação, com a referência 29-RJ/DPOUA/2015, datada de 11 do corrente 

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

integrante, segundo a qual e pelos motivos nela referidos, propõem a aprovação dos 

trabalhos resultantes do parecer, reformulado, emitido pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, no valor de € 37.484,75 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro 

euros e setenta e cinco cêntimos), informando, ainda, que o prazo de execução dos 

referidos trabalhos se enquadra no prazo de execução da empreitada. ------------------------ 

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

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

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

----- a) Aprovar a realização dos referidos trabalhos a mais, no montante de € 37.484,75 

(trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos), 

formalizando-os através de contrato adicional, que deve ser remetido ao Tribunal de 

Contas, nos termos e para efeitos do disposto na Resolução nº. 96/2006; -------------------- 

----- b) Notificar a firma adjudicatária para apresentar caução. ==================== 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

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

========== O Presidente da Câmara, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ausentou-

se da reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea a), do artigo 

69.º, do Novo Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do artigo 
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55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ficando a presidir à mesma o Vice-

Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ========= 

131 - 340/323/500 – REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL – Apreciação e 

aprovação do Relatório de Ponderação da Discussão Pública ================= 

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

URBANISMO E AMBIENTE, presente à reunião a informação n.º 42-LS/DPOUA/2015, 

datada de 13 do corrente mês, que acompanha o relatório de ponderação da discussão 

pública, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Decorrido o período de discussão pública a que se refere o ponto 3, do art.º 77.º, do Decreto-Lei 

n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 

19 de setembro, e, posteriormente, pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, (período este 

realizado no decurso do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira), neste 

momento, e no âmbito do estipulado no ponto 5, do art.º 77.º, do mesmo diploma, a Câmara Municipal 

deverá ponderar: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “…as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos 

particulares, ficando obrigada a resposta fundamentada perante aqueles que invoquem, 

designadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes; ----------------------- 

----- b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser ponderados em fase 

de elaboração; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; -------------------------- 

----- d) A eventual lesão de direitos subjetivos.” -------------------------------------------------------------- 

----- Assim, neste momento, apresenta-se à Câmara Municipal, (para apreciação e eventual 
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aprovação), o relatório de ponderação da referida Discussão Pública. --------------------------------------- 

----- Informa-se entretanto que, nenhuma das sugestões/reclamações apresentadas invocaram 

situações de desconformidade e/ou incompatibilidade com outros instrumentos de gestão territorial e 

outras disposições legais e regulamentares em vigor, nem com planos, programas e projetos que 

devessem ser ponderados em fase de elaboração. ------------------------------------------------------------- 

----- Basicamente, as sugestões/reclamações apresentadas referem-se apenas a: ------------------------ 

----- 1) Propostas de inclusão de determinadas parcelas do território em áreas urbanas e urbanizáveis;  

----- 2) Propostas de exclusão de determinadas parcelas do território de áreas com restrições, 

(pertencentes à REN, à RAN, a áreas com Perigosidade de Incêndio, a áreas ardidas, a áreas sujeitas ao 

Regime Florestal, etc.); e, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3) Propostas de alterações de disposições regulamentares previstas. --------------------------------- 

----- O Relatório de Ponderação da Discussão Pública em apreço retrata essas sugestões/reclamações e 

refere o resultado que foi possível obter na “negociação/conciliação” que entretanto já ocorreu com a 

CCDR-N, (a propósito das sobreposições com a Reserva Ecológica Nacional), com a Comissão Regional 

da Reserva Agrícola Nacional e com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.”------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido 

relatório de ponderação da discussão pública do Plano Diretor Municipal de Moimenta 

da Beira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

========== Tomada esta deliberação o Senhor Presidente, JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião, retomando a presidência da mesma. ----------------------- 

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

----- 1. Proceder à divulgação do relatório de ponderação da discussão pública do Plano 

Diretor Municipal (PDM), designadamente através da comunicação social e da respetiva 
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página da Internet, nos termos e para efeitos do disposto nos pontos 5 e 8, do artigo 

77.º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua redação atual, que 

estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial; ----------------------------- 

----- 2. Aprovar a versão final da revisão do PDM de Moimenta da Beira, correspondente 

à versão apresentada em discussão pública com a introdução das alterações nos 

elementos do plano, decorrentes do dito relatório de ponderação da discussão pública; -- 

----- 3.  Solicitar a emissão do parecer final à CCDRN, nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 78.º, do referido diploma legal; ---------------------------------------------------- 

----- 4. Submeter e propor à Assembleia Municipal a aprovação da proposta da versão 

final da revisão do PDM de Moimenta da Beira, após a emissão do referido parecer final 

pela CCDRN, dando cumprimento ao disposto no artigo 79.º, do referido Decreto-Lei. = 

“OBRAS PARTICULARES” 

132 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

reunião realizada em 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETOS 

DE ARQUTETURA DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 25 de 

outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------- 
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PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- LILIANA ISABEL CENTEIO OLIVEIRA, para ocupação da via pública com materiais, 

em 7m2, na Rua de Baixo, localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere 

o Proc.º n.º 28.15; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ ANTÓNIO SALGUEIRO DE JESUS, para ocupação da via pública com 

andaimes, em 10m2, na Rua da Cruz, localidade de Paradinha, União das Freguesias de 

Paradinha e Nagosa, a que se refere o Proc.º n.º 29.15; ------------------------------------------- 

----- EMÍLIA CASADINHO MILITAR, para ocupação da via pública com andaimes, em 

21m2, no Bairro Novo, Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 30.15; ------------ 

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS: =============================== 

----- CARLOS DA COSTA GOMES, para reconstrução e ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita no Largo de Santo António, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º 

n.º 80.13; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- RUI MIGUEL BASTOS OLIVEIRA DAVID, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Cerca, Freguesia de Vilar, a 

que se refere o Proc.º n.º 25.15. -------------------------------------------------------------------------- 

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

133 – 360/337/1.15 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia – 

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

========== No seguimento do Despacho do Chefe DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde decidiu proceder à audiência escrita do 
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Senhor JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS RODRIGUES, relativamente ao pedido de 

informação prévia para construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado São Miguel, União das Freguesias de Paradinha e Nagosa, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado da resposta à audiência, em que, 

pelos motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. ----------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 134-SV 

/DPOUA/15, de 06 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação 

prévia apresentado. ==================================================== 

134 – 360/337/2.15 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia – 

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

========== No seguimento do Despacho do Chefe DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde decidiu proceder à audiência escrita do 

Senhor JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS RODRIGUES, relativamente ao pedido de 

informação prévia para construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado Codeçais, União das Freguesias de Paradinha e Nagosa, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado da resposta à audiência, em que, 

pelos motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. ----------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 
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OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 135-SV 

/DPOUA/15, de 06 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação 

prévia apresentado. ==================================================== 

135 – 360/347/1.15 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

========== Oriundo do Senhor JOÃO DE JESUS SILVA, presente à reunião um 

pedido de destaque de uma parcela de terreno, sita no lugar denominado Pedreira, 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 117-

SV/DPOUA/15, de 27 de abril, último, em que, 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, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 

09 de setembro, pelo que poderá ser emitida a respetiva certidão em conformidade. === 

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 
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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 

11H00. =============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


