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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM ONZE DE JUNHO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZ ====================================================== 

ACTA N.º 12/10 

========== Aos onze dias do mês de Junho 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. ===================================== 

01 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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172 – 020/030/000 – PROTOCOLO – Parque Eólico da Serra da Nave ============ 

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

dia 22 de Janeiro, último, exarada a folhas 226, ponto 216, do livro de actas 139, em que 

foi deliberado aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Eólica do Alto Douro, S.A. 

referente ao licenciamento do “Parque Eólico da Serra da Nave”, presente à reunião um 

ofício da Junta de Freguesia de Leomil, com referência 101/10, datado de 1 do corrente 

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

integrante, em que, pelas razões ali descritas, solicita que seja tomada uma posição 

sobre o nome que é dado ao referido projecto. -------------------------------------------------------- 

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

a JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL que não teve qualquer responsabilidade na 

denominação do referido Parque Eólico. ---------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou ainda, e também por unanimidade, informar a mesma Autarquia 

que levará em consideração as sugestões feitas quanto ao Parque Eólico Douro Sul. == 

02.01- DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

173 – 110/992/000– ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação da deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 14, 

datado de 30 de Abril, último, acompanhado do ponto da acta - parte respectiva -, 

referente à deliberação tomada em sessão ordinária, realizada na mesma data, referente 

à aprovação do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de 
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Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

174 – 120/131/316 – CONTRATAÇÃO A TERMO RESOLUTIVO CERTO – Renovação 

========== O Senhor Presidente da Câmara informou que o Senhor Inspector da 

INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, que neste momento procede a 

uma inspecção ordinária nesta Câmara, lhe comunicou a recepção de um documento 

que alerta para a deliberação que o Executivo tomou, em reunião ordinária, realizada em 

28 de Maio, último, exarada a folhas 166, ponto151, deste livro de actas, a qual aprova 

uma última renovação do contrato a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, 

celebrado com a Técnica Superior, Licenciada em Engenharia do Ambiente, MARIA 

JOÃO RIBEIRO COSTA LIMA. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda no uso da palavra, o Senhor Presidente informou que o Senhor Inspector 

considera a dita deliberação anulável, não podendo ser mantida, razão pela qual 

entende que a mesma deve ser revogada. -------------------------------------------------------------

----- Nesta conformidade, uma vez que pretende defender os superiores interesses do 

Município, o Senhor Presidente da Câmara propôs que o Executivo procedesse à 

revogação da aludida deliberação. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Após análise do referido processo, e colocado o assunto à votação, a 

Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador da Coligação PSD/PP, 

JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, não proceder à renovação do contrato de 

trabalho a termo resolutivo certo, em questão, revogando a anterior deliberação tomada 
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sobre este assunto. ==================================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

175 - 230/262/000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS RESPEITANTES AO ANO DE 2009 = 

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

16 de Abril, último, exarada a folhas 96, ponto 88, deste livro de actas, em que foi 

deliberado submeter o assunto à apreciação e votação da Assembleia Municipal, tendo 

em conta o disposto na alínea c), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, presente à reunião o ofício 

n.º 13, deste órgão deliberativo, datado de 30 de Abril, último, acompanhado da minuta 

da acta – parte respectiva -, informando que foi deliberado aprovar a Prestação de 

Contas respeitante ao ano de 2009.----------------------------------------------------------------------- 

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

176 – 230/273/000 – 380/995/000 – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO ================ 

======== Oriundo do Senhor JOSÉ RAFAEL DE OLIVEIRA, presente à reunião um 

requerimento, datado de 27 de Outubro de 2009, no qual dá conhecimento do acidente 

ocorrido no dia 7 de Março de 2009, na E.M. 533, no sentido Faia – Prados, pelo que 

solicita uma indemnização de 270,20 € (duzentos e setenta euros e vinte cêntimos). ------

----- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo emitiu o parecer nº. 15/10, 

datado de 26 de Março, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual e se for esse o entendimento da 
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Câmara Municipal, terá de ser pago o prejuízo referente à jante da roda da frente. --------- 

----- 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, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0302/07010401, onde, em 11 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 1.260.185,38 (um milhão, duzentos e sessenta mil, 

centro e oitenta e cinco euros e trinta e oito cêntimos), estando previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no objectivo 2.4.2., código 01 e n.º 15/2010, com a dotação de € 34.581,76 (trinta e 

quatro mil, quinhentos e oitenta e um euros e setenta e seis cêntimos), tendo sido feita a proposta de 

cabimento com o n.º 777, no valor de € 270,20 (duzentos e setenta euros e vinte cêntimos)”.----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma indemnização no 

montante de € 135,00 (cento e trinta e cinco euros), pelos prejuízos causados. ======= 

177 – 230/273/000 – 380/395/000  - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO ================ 

======== Oriundo da Firma BERNANDO & VIEIRA, LDA., um requerimento, datado de 

18 de Novembro de 2009, no qual dá conhecimento do acidente ocorrido no dia 14 de 

Novembro de 2009 na Avenida 25 de Abril, pelo que solicita uma indemnização de 

240,00 € (duzentos e quarenta euros). ------------------------------------------------------------------ 

------- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo emitiu a informação nº. 

01/10, datado de 27 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integrlamente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual subsistem dúvidas quanto 

ao que sucedeu no dia do sinistro, pelo que deixa a resolução do caso à consideração 

superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “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, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0302/07010401, onde, em 11 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 1.260.425,38 (um milhão, duzentos e sessenta mil, 

quatrocentos e vinte e cinco euros e trinta e oito cêntimos),  estando previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no objectivo 2.4.2., código 01 e n.º 15/2010, com a dotação de € 34.821,76 (trinta e 

quatro mil, oitocentos e vinte e um euros e setenta e seis cêntimos), tendo sido feita a proposta de 

cabimento com o n.º776, no valor de € 240,00 (duzentos e quarenta euros)”.----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Apesar de subsistirem dúvidas, quanto ao que sucedeu no dia do 

sinistro, de acordo com as informações obtidas, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir uma indemnização no montante de € 240,00 (duzentos e quarenta euros), pelos 

prejuízos causados. ==================================================== 

“Secção de Aprovisionamento e Património” 

178 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Aquisição 

do Lote ============================================================= 

========== Oriunda da empresa SALGUEIRO & SALGUEIRO – REPARAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA, com sede em Moimenta da Beira, presente à reunião uma 

comunicação, datada de 24 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

uma certidão que ateste a garantia de um lote para instalação de um Centro de 

Inspecção Técnica de Veículos. --------------------------------------------------------------------------- 

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

disponibilizar para este efeito o lote nº. 5, do Parque Industrial, pelo valor de € 
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100.000,00 (cem mil euros), à empresa que, junto das entidades competentes para o 

licenciamento, vier a demonstrar ter capacidade para instalar e explorar o referido 

equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mai foi deliberado, e também por unanimidade, dar conhecimento desta decisão a 

todas as entidades que já fizeram idêntico pedido, bem como a todas que o venham a 

fazer. =============================================================== 

179 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Aquisição 

do Lote ============================================================= 

========== Oriunda da empresa CIMOB, S.A. – CENTRO DE INSPECÇÕES DE 

MOIMENTA DA BEIRA, com sede em Moimenta da Beira, presente à reunião uma 

comunicação, registada nestes serviços sob o n.º 3738, em 24 de Maio, último, que 

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

onde, pelas razões ali descritas, solicita a indicação de um lote para instalação de um 

Centro de Inspecção Técnica de Veículos. ------------------------------------------------------------- 

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

disponibilizar para este efeito o lote nº. 5, do Parque Industrial, pelo valor de € 

100.000,00 (cem mil euros), à empresa que, junto das entidades competentes para o 

licenciamento, vier a demonstrar ter capacidade para instalar e explorar o referido 

equipamento. ======================================================== 

180 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 10, que 
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acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 348.770,11 (trezentos 

e quarenta e oito mil, setecentos e setenta euros e onze cêntimos), assim discriminado:  

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €  237.779,89 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €  110.990,22 

                                                                              TOTAL .......  €  348.770,11 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

“Vias de Comunicação e Transporte” 

181 - 310/301/221 - 310/301/222 - 310/301/223 – RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO  DE DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS / CAMINHOS 

MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL ENTRE A EN 226 E VIDE, 

BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO À ESCOLA DE E-DE-MEIOS, 

BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO ENTRE O SANTUÁRIUO DO SENHOR DA AGONIA 

EM BALDOS E A EM 323 - Compensação de trabalhos a menos não executados, 

por trabalhos a mais a executar efectivamente ============================= 

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

reunião a informação com a referência INF066/DOM/2009, datada de 28 de Outubro de 

2009, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar V.ª Exa. do seguinte: ----- 

----- - Ao longo da execução da empreitada em referência, tem-se verificado, no seguimento das várias 

visitas à obra e durante as várias reuniões de trabalho, a necessidade de executar trabalhos, cuja 

quantidade não se encontra prevista nas medições contratuais, que se consideram indispensáveis ao 
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bom acabamento da empreitada, incluídos agora no mapa de medições e orçamento respectivo. A sua 

descrição e contabilização encontra-se anexa à presente e no mapa referido, correspondendo o valor 

total de 1.899,33 €, não incluindo IVA, para os trabalhos a executar efectivamente, em substituição 

dentro do mesmo valor contabilístico, dos trabalhos a menos, também descritos em mapa anexo, que 

totalizam o valor de – 1.900,00 €; --------------------------------------------------------------------------- 

----- - A presente compensação não traduz acréscimo da despesa contratada, bem como se insere num 

contexto de conclusão da execução física da empreitada. ---------------------------------------------------- 

----- - Mais se informa V.ª Exa. que se propõe alterar a solução contratual para a agora proposta para a 

execução dos trabalhos, de acordo com a descrição constante no mapa em anexo. ----------------------- 

----- - Verificados que foram os pressupostos do número um  e da alínea c) do número dois, do Art.º 

370.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, sou de opinião que a presente proposta de 

compensação de trabalhos a menos com trabalhos a mais está conforme, visto tratarem-se estes de 

trabalhos da mesma espécie dos da empreitada objecto do contrato de adjudicação”. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a compensação dos 

referidos trabalhos propostos, no montante de € 1.899,33 (mil, oitocentos e noventa e 

nove euros e trinta e três cêntimos). ======================================= 

182 - F01.02.04 - BENEFICIAÇÃO DA EM 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E O 

LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO - Acção Ordinária n.º 1307/09.7BEVIS - 

Medição de trabalhos ================================================= 

========== Oriundo do Advogado JOSÉ DE BARROS, presente à reunião uma carta, 

datada de 19 de Abril, último, com o seguinte teor: -------------------------------------------------- 

----- “No seguimento da audiência de 23 de março corrente concedida à minha cliente “Higino Pinheiro 

& Irmão, SA, com a presença do Sr. Dr. Fernando Ramos, tenho a honra de enviar a V.ª Ex.ª cópia da 

sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, na Acção n.º 1307/09.7BEVIS, na 
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qual era Autora a minha cliente, sendo Ré a Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, 

sentença que julgou extinta a instância. ----------------------------------------------------------------------- 

----- A minha cliente solicita agora ao Sr. Presidente para agendar com a brevidade possível a data para 

a medição dos trabalhos a que respeitava aquela acção, a fim de se formalizar o acordo obtido nessa 

audiência”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, 

prestou a informação com a referência INF037/DOM/2010, datada de 11 de Maio, último, 

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

dando conta que, para a realização dos procedimentos relacionados com o método de 

trabalho de verificação dos trabalhos executados, deverá constituírem-se equipas de 

campo, similares e representativas de cada uma das partes envolvidas, empreiteiro e 

dono de obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização das 

medições dos trabalhos efectivamente executados, no âmbito da empreitada referida em 

epígrafe, bem como a composição das equipas propostas na informação técnica, atrás 

referida. ============================================================= 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

183 - 310/398/000 -  SENTIDOS DE TRÂNSITO DA RUA Dª CAROLINA GUEDES – 

Proibição de circulação de veículos nos dois sentidos ======================= 

========== Oriundo do Senhor ALBERTO RUI VALENTE, presente à reunião um “e-

mail”, datado de 09 de Abril, último, a solicitar uma solução que proíba a circulação de 
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veículos nos dois sentidos na rua acima mencionada. ---------------------------------------------   

----- Submetido o assunto à apreciação técnica do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, o mesmo prestou a seguinte informação: ---------------- 

----- “A presente informação surge perante o despacho do Sr. Vereador, Eng. António Caiado, para que 

a Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico informe a pretensão do requerente, (que nos chegou 

através de correio electrónico). -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em causa está a solicitação/sugestão do requerente para que a R. D.ª Carolina Guedes, na Vila de 

Moimenta da Beira, (que estabelece a ligação viária entre a Igreja Matriz de Moimenta da Beira e o 

Largo das Fontainhas), deixe de ter trânsito nos dois sentidos. ---------------------------------------------- 

----- Na realidade, as características da via em causa não permitem a circulação em simultâneo nos 

dois sentidos, em determinados locais. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Perante este facto, foram já várias as vezes em que o problema foi analisado e em que a proibição 

de circulação num dos sentidos foi ponderada. --------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, tendo em conta que a R. D.ª Carolina Guedes é a única ligação viária entre a área de 

Moimenta da Beira que congrega os Bairros da Alagôa e do Arrabalde e a área do Bairros das Cinco 

Ruas e do Alto de Fornos, sempre se entendeu ser precipitado inviabilizar um dos sentidos de trânsito 

nessa via. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, atenda-se que o trajecto alternativo tem mais de 1Km. ------------------------------ 

----- Apesar do entendimento que esta questão tem tido nesta Câmara Municipal até ao momento, 

atenda-se que os argumentos do requerente e de todos quantos assim entendem, são válidos e 

legítimos para a problemática em causa. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Esses argumentos, (e outros que também se entendam válidos), poderão perfeitamente suportar 

uma decisão superior que proíba um dos sentidos de trânsito na R. D.ª Carolina Guedes.” --------------- 

DELIBERAÇÃO: Apesar de se reconhecer alguma razão nas questões levantadas pelo 

requerente, e dado que a solução alternativa penalizaria ainda mais quem transitar 
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naquela via, a Câmara deliberou, por unanimidade, manter a situação actual, isto é, 

permitindo a circulação nos dois sentidos. =================================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

184 - 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 ARQUITECTURA 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. --------------------------- 

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

----- ÁLVARO RIBEIRO NOVO, para alteração ao projecto de arquitectura de 

reconstrução de um edifício sito na Rua da Tulha, na Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 74.09; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO RODRIGUES, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita na Rua 

da Barra, na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 

n.º 49.10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 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, 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 o assunto 

a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão do indeferimento / 

rejeição por si proferida. ================================================ 

185 – 360/336/2.10 – OBRAS PARTICULARES – Comunicação Prévia – Ampliação 

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

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

31 de Março do corrente ano, exarada a folhas 82, ponto 79, deste livro de actas, em 

que foi deliberado que o processo para ampliação de uma habitação unifamiliar, que o 

Senhor JOSÉ DE JESUS GOVERNO pretende levar a efeito no lugar denominado 

Adrepelinho, lote nº. 1, do loteamento a que se refere o alvará nº. 6/83, na Freguesia de 

Vilar, que o processo baixasse ao Senhor Presidente da Câmara para uma reavaliação 

da situação, novamente presente à reunião o referido processo. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a decisão do Vereador 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, datada de 05 de Fevereiro, último, devendo o 

requerente proceder à respectiva alteração ao loteamento, de forma a que a 

comunicação prévia possa vir a ser aceite. ==================================   
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186 – 360/336/5.09 – OBRAS PARTICULARES – RECURSO - Comunicação Prévia – 

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

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

CAIADO, onde foi decidido indeferir o projecto de construção de uma habitação 

unifamiliar, que a Senhora MARIA HELENA COUTINHO DOS SANTOS pretende levar a 

efeito no lugar denominado Corga ou Mártir, lote nº. 1, do loteamento a que se refere o 

alvará nº. 10/81, na Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, 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. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter o processo à 

apreciação dos serviços técnicos da DPOM – Divisão de Planeamento e Ordenamento 

do Município, a fim de ser emitido competente parecer, sobre os novos dados 

apresentados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que, a partir desta data, todos os 

recursos apresentados sejam informados pelos serviços técnicos da DPOM, antes de 

serem submetidos à reunião de Câmara. ====================================   

187 – 360/337/4.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia para 

construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

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

CAIADO, onde foi decidido indeferir o pedido de informação prévia para construção de 
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uma moradia unifamiliar, que o Senhor ANTÓNIO MANUEL FERREIRA GOMES 

pretende levar a efeito no lugar denominado Lumiosas, na Freguesia de Moimenta da 

Beira, presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à 

Câmara Municipal, 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. ------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter o processo à 

apreciação dos serviços técnicos da DPOM – Divisão de Planeamento e Ordenamento 

do Município, a fim de ser emitido competente parecer, sobre os novos dados 

apresentados. ======================================================== 

188 – 360/338/213.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Legalização de um edifício destinado a arrumos agrícolas ==================== 

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

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

arrumos agrícolas, que o Senhor ADELINO JUBILADO BELARDO BOTELHO pretende 

levar a efeito no lugar denominado Benjoca, na Freguesia de Baldos, presente à reunião 

o referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, 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. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter o processo à 

apreciação dos serviços técnicos da DPOM – Divisão de Planeamento e Ordenamento 

do Município, a fim de ser emitido competente parecer, sobre os novos dados 
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apresentados. ======================================================== 

189 – 360/338/22.10 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

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

CAIADO, onde foi decidido indeferir o pedido de construção de uma habitação 

unifamiliar, que o Senhor MÁRIO DOS SANTOS TORRES pretende levar a efeito no 

lugar denominado Seixalinho, na Freguesia de Baldos, presente à reunião o referido 

processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, 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. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter o processo à 

apreciação dos serviços técnicos da DPOM – Divisão de Planeamento e Ordenamento 

do Município, a fim de ser emitido competente parecer, sobre os novos dados 

apresentados. ======================================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

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

190 – 360/347/4.10 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela – Pedido de 

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

========== Oriundo do Senhor AMADEU DA SILVA NETO, presente à reunião um 

pedido de emissão certidão de destaque de uma parcela de terreno com a área de 
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10.362m2, de um prédio com a área total de 47.484m2, sito no lugar denominado São 

Miguel ou Matosa, nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 120-

RJ/DPOM/2010, datada de 26 de Maio, último, 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 5, 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. ======================================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação” 

191 – 71 0/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para alunos para os 

alunos carenciados no ano lectivo de 2009/2010 ============================ 

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

23 de Setembro, do ano transacto, exarada a folhas 57, ponto 057, do livro de actas 139, 

em que foi deliberado incumbir o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA, de apresentar a proposta para atribuição do apoio para livros e material 

escolar devidamente articulada com o Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira. -
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--------- Oriundo da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente à 

reunião a Informação n.º 44, datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apresentando os preços dos 

manuais escolares, apurados junto do Agrupamento de Escolas para os 1º., 2º., 3º. e 4º. 

anos do Ensino Básico. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os preços dos manuais 

escolares, nos termos apresentados na informação técnica atrás referida. =========== 

 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 

13H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 



 Fl.212 
____________ 

 

____________ 

2010.06.11 

L iv º .  140  
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 

               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


