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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZ DE JULHO DO ANO DE DOIS 

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

ATA N.º 14/15 

========== Aos dez dias do mês de julho 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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico Superior (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, 

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 reunião, realizada 

no dia 01 de junho, último, exarada a folhas 174, ponto 136, deste livro de atas, 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 c), do artigo 39.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR as 
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faltas dos Vereadores ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausente por se encontrar de 

férias, e LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ausente por razões profissionais. ====== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. FÉRIAS - O Senhor Presidente da Câmara informou que se encontrará de férias 

entre 18 e 31 de julho, inclusive; -------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. SITUAÇÃO SOCIOECONÓMICA DO MUNICÍPIO - O Vereador, CRISTIANO 

DIAS ALMEIDA DA COSTA COELHO, usou da palavra para manifestar a sua 

preocupação relativamente à situação socioeconómica que o município atravessa, que 

se tem degradado ultimamente muito por culpa da falta de incentivos à fixação da 

população ativa, tendo ao mesmo tempo apresentado três pilares conducentes ao 

desenvolvimento que o município deveria acolher: - Incentivos à natalidade; - 

Desenvolvimento económico, pela vertente privada, com a promoção dos produtos 

endógenos, desenvolvimento do parque industrial, diplomacia económica do município 

de Moimenta da Beira; - Finalmente, no âmbito da educação e ciência do setor agro-

alimentar, estabelecer parecerias com universidades e institutos politécnicos e 

protocolos extensivos à área da gestão e economia. ------------------------------------------------ 

----- O Senhor Presidente agradeceu a preocupação demonstrada por estas matérias tão 

importantes, mas às quais a Câmara Municipal tem estado sempre atenta, obtendo 

relativamente às mesmas, resultados positivos e objetivos, pelo que não acompanha o 

Senhor Vereador no seu pessimismo demonstrado. ============================ 

ORDEM DO DIA 
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02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

164 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARCOZELO 

DA TORRE – Festival Mundial de Folclore – Pedido de subsídio =============== 

========== Oriundo da associação mencionada em epígrafe, presente à reunião um 

pedido, registado sob o n.º 1695, em 26 de maio, último, informando que irá realizar uma 

festa de folclore mundial em Arcozelo da Torre, com a participação de oito ranchos, 

provenientes dos continentes europeu, asiático e americano, solicitando a atribuição de 

um apoio financeiro, bem como de lembranças para os grupos participantes. ---------------- 

----- O processo vem acompanhado por uma informação do Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, datada 

de 7 do corrente mês, em que ressalta a importância do referido evento na distinção da 

Freguesia e do Concelho, com expressão internacional. ------------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida associação 

um subsídio no montante de € 700,00 (setecentos euros), para a realização do referido 

evento, bem como lembranças para os respetivos grupos participantes. ============= 

165 – 210/207/000 – SERVIÇO DIOCESANO DA PASTORAL JUVENIL – XXX 

Jornadas Diocesanas da Juventude – Pedido de subsídio ==================== 
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========== Oriundo da entidade referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 8 de abril, último, solicitando a atribuição de um subsídio, para a 

realização das jornadas em epígrafe, que decorreram nos dias 15 e 16 de maio, último, 

na freguesia de Cabaços. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida entidade um 

subsídio no montante de € 700,00 (setecentos euros), para os fins propostos. ======== 

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA 

MENDES, ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar nos termos 

da alínea a), do artigo 69.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o 

n.º 6, do art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ======================= 

166 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEVER – Pedido de 

subsídio extraordinário por mérito desportivo ============================== 

========== Oriundo da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 29 de junho, último, solicitando um subsídio extraordinário, por mérito 

desportivo, uma vez que a sua equipa de iniciados se sagrou campeã distrital do 

campeonato de encerramento de futsal. ---------------------------------------------------------------- 

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

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto seja submetido à 

apreciação da comissão de análise das candidaturas para concessão de apoios ao 

movimento associativo e desportivo, constituída através de deliberação tomada em 

reunião ordinária, realizada em 02 de dezembro de 2013, exarada a folhas 198, ponto 

154, do livro de atas 147. ================================================ 

167 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEVER – Pedido de 

subsídio extraordinário por mérito desportivo ============================== 

========== Oriundo da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 25 de junho, último, solicitando um subsídio extraordinário, por mérito 

desportivo, uma vez que a sua equipa de seniores venceu a taça distrital de futsal. ------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto seja submetido à 

apreciação da comissão de análise das candidaturas para concessão de apoios ao 

movimento associativo e desportivo, constituída através de deliberação tomada em 

reunião ordinária, realizada em 02 de dezembro de 2013, exarada a folhas 198, ponto 

154, do livro de atas 147. ================================================ 

168 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEVER – Pedido de 

subsídio extraordinário por mérito desportivo ============================== 

========== Oriundo da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 11 de junho, último, solicitando um subsídio extraordinário, por mérito 
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desportivo, uma vez que a sua equipa de juniores se sagrou campeã distrital de futsal. -- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto seja submetido à 

apreciação da comissão de análise das candidaturas para concessão de apoios ao 

movimento associativo e desportivo, constituída através de deliberação tomada em 

reunião ordinária, realizada em 02 de dezembro de 2013, exarada a folhas 198, ponto 

154, do livro de atas 147. ================================================ 

169 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEVER – Pedido de 

subsídio extraordinário – Participação na Taça Nacional de Futsal ============= 

========== Oriundo da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 30 de junho, último, solicitando um subsídio extraordinário que 

possibilite a participação da sua equipa de juniores na Taça Nacional de Futsal, 

considerando que a mesma implica deslocações longínquas e despesas de logística 

bastante elevadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto seja submetido à 

apreciação da comissão de análise das candidaturas para concessão de apoios ao 

movimento associativo e desportivo, constituída através de deliberação tomada em 

reunião ordinária, realizada em 02 de dezembro de 2013, exarada a folhas 198, ponto 
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154, do livro de atas 147. ================================================ 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador, CARLOS ANTÓNIO DA 

SILVA MENDES, regressou à reunião. ===================================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

170 – 130/151/200 – ACRDPEVA – ASSOCIAÇÃO DE PEVA – Pedido de cedência 

das instalações do antigo Centro Médico ================================= 

========== Oriundo da associação referida em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

datado de 20 de maio, último, solicitando a cedência das instalações acima identificadas, 

a fim de instalar a sua sede, uma vez que não tem nenhum espaço para o efeito e que o 

referido edifício se encontra fechado há algum tempo. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que existe a anuência da União de Freguesias de Peva 

de Segões, a Câmara deliberou, por unanimidade, outorgar um protocolo de cedência 

das instalações do antigo centro médico de Peva com a referida associação, pelo 

período de um ano, eventualmente renovável por iguais períodos, a título gracioso, 

devendo ficar a cargo da mesma os encargos inerentes à sua utilização. ============ 

171 – 130/151/200 – BENS IMÓVEIS – ALIENAÇÃO – ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA 

DE PEVA =========================================================== 

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

de 22 de junho de 2011, exarada a folha 8, ponto 7, do livro de atas 143, em que foi 
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deliberado permitir à ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA TERRAS DO DEMO o uso da 

antiga Escola Primária de Peva, a título precário e provisório, pelo período de um ano, 

contado da data da assinatura do respetivo termo de permissão de uso, presente à 

reunião um ofício da mesma coletividade, datado de 27 de junho, último, solicitando 

nova cedência, desta vez por vários anos, com vista à utilização deste espaço como 

sede, comprometendo-se a zelar pela sua manutenção. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que existe a anuência da União de Freguesias de Peva 

de Segões, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência das instalações 

do referido imóvel à referida coletividade, autorizando o Senhor Presidente a proceder à 

assinatura do respetivo protocolo. ========================================= 

02.02.04. TESOURARIA 

172 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 9, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 601.695,10 

(seiscentos e um mil, seiscentos e noventa e cinco euros e dez cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. € 462.893,90 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. € 138.801,20 

   TOTAL: ………………………..€ 601.695,10 

02.02.05. SERVIÇOS DE GESTÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

173 – 310/387/014 – ILUPUBDOURO – Abertura do Concurso para NL – Novas 
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Luminárias, BE – Balastros Eletrónicos e PP – Sistema de Tecnologia de 

Controlo Ponto a Ponto ========================================== 

========== Presente à reunião a informação do Serviço de Gestão e Promoção da 

Eficiência Energética nº. 315-RC/SGPEE/2015, datada de 15 de junho, último, que nesta 

ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando 

a necessidade de ser desencadeado um procedimento de Concurso Público, para 

contratação das medidas acima identificadas, ao abrigo do atual Código dos Contratos 

Públicos, de acordo com as condições indicadas. ---------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar o Programa de Procedimento, o Caderno de Encargos, o Projeto de 

Execução (Novas Luminárias, Balastros Eletrónicos e Ponto a Ponto), o Mapa de 

Quantidades e a Estimativa Orçamental, nos termos do disposto no nº. 2, do artigo 40º., 

do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de 

janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à abertura de um procedimento de concurso público, nos termos da 

alínea b), do artigo 19º., do referido Código dos Contratos Públicos, com um valor base 

no montante de € 178.896,18 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis 

euros e dezoito cêntimos), mais IVA, e um prazo de execução de 90 dias; ------------------- 

----- c) Designar, como representante do dono da obra para assinar o auto de 

consignação, bem como para exercer as funções de fiscal da obra, o Técnico Superior, 

RUI PEDRO LOPES CARDOSO; ------------------------------------------------------------------------- 
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----- d) Nomear, nos termos do artigo 67º., do Código dos Contratos Públicos, o seguinte 

Júri: Presidente: o Chefe da Divisão Económica e Financeira, PAULO ALEXANDRE 

MATOS FIGUEIREDO; Vogais Efetivos: o Técnico Superior, RUI PEDRO LOPES 

CARDOSO, que substitui o Presidente nas faltas e impedimentos e o Vereador a Tempo 

Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO; Vogais Suplentes: o Chefe da Divisão de 

Planeamento, Obras, Urbanismo e Ambiente, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, e a 

Técnica Superior, ANA PAULA CARVALHO SOARES COUTINHO. ================ 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

174 - 310/302/181 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Ratificação do despacho de nomeação de Fiscal ===================== 

===== Presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 7 

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

-----“ 1. Considerando que a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária, realizada em 25 de agosto de 

2014, designou para fiscal da obra mencionada em epígrafe, o Técnico Superior, Engenheiro Civil, RUI 

JORGE MARANTES DIAS GOMES CORREIA; ------------------------------------------------------------------- 

….. 2. Considerando que o Técnico acima referido se encontrará ausente do serviço por um período 

prolongado, desencadeado por acidente em serviço, ocorrido no dia 2 de julho, último; ------------------ 

----- 3. Considerando a necessidade de dar continuidade ao acompanhamento e fiscalização dos 

trabalhos da empreitada em curso; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Considerando o teor do n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ---------- 
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----- DETERMINO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Que, nos termos e para efeitos do n.º 2, do art.º 344.º, do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, seja designado para Fiscal de obra mencionada em epígrafe, o Técnico Superior, Engenheiro 

Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA; ---------------------------------------------------------------- 

----- b) Que este despacho seja sujeito à ratificação na próxima reunião de Câmara.” -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos do n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. ==================================================== 

175 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

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

Ratificação do despacho de nomeação de Fiscal =========================== 

===== Presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 7 

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

----- “1. Considerando o despacho do signatário, datado de 16 de setembro de 2014, ratificado pela 

Câmara Municipal, em sua reunião ordinária, realizada em 22 de setembro de 2014, onde foi designado 

para fiscal da obra mencionada em epígrafe, o Técnico Superior, Engenheiro Civil, RUI JORGE 

MARANTES DIAS GOMES CORREIA; --------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Considerando que o Técnico acima referido se encontrará ausente do serviço por um período 

prolongado, desencadeado por acidente em serviço, ocorrido no dia 2 de julho, último; ------------------ 

----- 3. Considerando a necessidade de dar continuidade ao acompanhamento e fiscalização dos 

trabalhos da empreitada em curso; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Considerando o teor do n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ---------- 

----- DETERMINO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Que, nos termos e para efeitos do n.º 2, do art.º 344.º, do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
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18/2008, seja designado para Fiscal de obra mencionada em epígrafe, o Técnico Superior, Engenheiro 

Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA; ---------------------------------------------------------------- 

----- b) Que este despacho seja sujeito à ratificação na próxima reunião de Câmara.” -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos do n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. ==================================================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos”  

176 - 310/302/454 - CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MOIMENTA DA 

BEIRA - LOJA INTERATIVA - TRABALHOS COMPLEMENTARES - Auto de receção 

provisória =========================================================== 

========== Oriunda dos Técnicos Superiores, OLGA MARINA DA FONSECA 

SANTOS e JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, presente à reunião a informação, 

com a referência JP028/DPOUA/2015, datada de 23 de junho, último, que acompanha o 

auto de receção provisória da empreitada mencionada em epígrafe, que nesta ata se 

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

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

----- “Em cumprimento dos Artigos n.º (s) 394 e 395, do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 20 de janeiro, 

junto se anexa o respetivo Auto de Receção Provisória para os devidos efeitos legais”. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a obra recebida 

provisoriamente. ====================================================== 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

177 - 610/601/001 - MINIMIZAÇÃO DE RISCOS - DEFESA DA FLORESTA CONTRA 
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INCÊNDIOS – Auto de Medição de Trabalhos – Aprovação ==================== 

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

11 de agosto de 2014, exarada a folhas 249, ponto 197, do livro de atas 148, em que foi 

deliberado adjudicar a empreitada referida em epígrafe à empresa FLOPONOR – 

FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE, S.A., presente à reunião, para 

aprovação, o Auto de Medição de Trabalhos n.º 01, datado de 26 de junho, último, no 

montante total de 347.258,36 (trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e 

oito euros e trinta e seis cêntimos), que nesta ata se considera integralmente transcrito e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido auto de 

medição. ============================================================ 

“OBRAS PARTICULARES” 

178 - 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”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES 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: ===================================== 

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

15m2, na Rua das Pereiras, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 42.15; ------- 

----- MARIA ISABEL DOS SANTOS MALAIA, para construção de um muro de vedação 

com 25m, que pretende levar a efeito na Av. da Republica, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 43.15; ---------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM FRANCISCO MONTEIRO OLIVEIRA, para construção de um muro de 

vedação com 50m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Lagarteira, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 45.15; ----------------------------------- 

----- JOSÉ AUGUSTO CORREIA PEREIRA, para construção de um muro de vedação 

com 20m, que pretende levar a efeito na Rua Dr. Sá Carneiro, n.º 51, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 46.15. --------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ JOÃO PINTO AMARAL, para reconstrução e ampliação de um edifício 

destinado a capril e arrumo agrícola, sito no lugar denominado Carboa, Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Proc.º 31.15; ----------------------------------------------------------------- 

----- CUSTÓDIO DE MATOS ARRAIS, para legalização de uma oficina de manutenção e 

reparação de veículos automóveis e de motociclos, sita no lugar denominado Lagarteira, 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 33.15. ------------------------------- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 

----- MARCO GIL DE JESUS BOTELHO, para alteração de uma habitação unifamiliar, 
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sita no lugar denominado Eiras, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º 118.12; ---- 

----- ANA MARIA ALMEIDA LOPES AGUIAR, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita na Rua da Carreira, na localidade de Peva, União de 

Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º 96.14; ----------------------------------- 

----- JOÃO PAULO FIGUEIREDO LOPES, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Travessa da Neta, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 3.15. - 

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

179 – 360/337/2.14 – Loteamentos urbanos – Pedido de informação prévia – 

Operação de loteamento =============================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, onde decidiu informar o Senhor VALDEMAR 

REQUEIJO FERNANDES do teor da informação técnica, referente à operação de 

loteamento, que pretende levar a efeito no lugar denominado Andinhos, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, presente à reunião o referido processo acompanhado da resposta à 

informação técnica, 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 58-

LS/DPOUA/15, de 30 de junho, último, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar que a compensação ao 
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Município seja feita em numerário e aprovar o pedido de informação prévia, nos termos 

da informação técnica supra referida. ======================================= 

180 – 360/338/32.14 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de especialidades – 

Ampliação e legalização das instalações da estação fruteira ================== 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde decidiu solicitar os elementos em falta à 

Firma SOMA, LDA – SOCIEDADE AGRO COMERCIAL, relativamente à ampliação e 

legalização das instalações da estação fruteira, sitas no lugar denominado Quinta do 

Corgo, Freguesia de Leomil, presente à reunião o referido processo, acompanhado dos 

elementos considerados em falta, 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 182-SV 

/DPOUA/15, de 25 de junho, último, em que, pelos motivos ali descritos emite parecer 

favorável à pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de 

especialidades e emitir a respetiva licença de construção. ======================= 

181 – 360/338/1.15 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de especialidades – 

Legalização de um edifício destinado a indústria familiar ===================== 

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

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



 Fl.223 
____________ 

 

____________ 

2015.07.10 
 

L iv º .  150  
                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 

                                                                   

 

Senhora AMÉLIA TEIXEIRA DE ALMEIDA relativamente à legalização de um edifício 

destinado a industria familiar, sito no lugar denominado Cruz das Almas, Freguesia de 

Paçô, 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 177-SV 

/DPOUA/15, de 22 de junho, último, em que, pelos motivos ali descritos emite parecer 

favorável à pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de 

especialidades e emitir a respetiva licença de construção. ======================= 

182 – 360/998/000 – OBRAS PARTICULARES – Estimativas Orçamentais para 

efeitos de Licenciamento Municipal ====================================== 

========== Oriundo da FEPICOP – Federação Portuguesa da Indústria da Construção 

e Obras Públicas, presente à reunião um email, registado nos serviços desta Câmara 

Municipal, em 02 de junho, último, sob o nº. 3080, que nesta ata se considera 

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

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

URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 6-CB/DPOUA/2015, 

datada de 18 de junho, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dada a conjuntura económica atual, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, manter os seguintes valores: ------------------------------------------------------------

------ Habitação Social - € 300 (trezentos euros) por m2; -------------------------------------------- 

----- Habitação Corrente - € 400 (quatrocentos euros) por m2; ------------------------------------ 

----- Construção Industrial - € 200 (duzentos euros) por m2; --------------------------------------- 

----- Arrumos, caves, sótãos, anexos e agropecuária - € 150 (cento e cinquenta euros) 

por m2; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Alterações de uso - € 160 (cento e sessenta euros) por m2. =================== 

183 – 380/374/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização e conservação do 

edificado – Vistoria de utilização e conservação de edifícios ================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, onde decidiu solicitar à Comissão de Vistorias 

para se deslocar à Rua do Forno, na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, com 

vista a informar sobre o estado de uma edificação, presente à reunião o auto de vistoria 

n.º 1/2015, datada de 29 de junho, último, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias para o proprietário proceder à recuperação/conservação e consolidação, 

executando as obras destinadas a manter uma edificação nas condições existentes â 

data da sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração, designadamente as 

obras de restauro, reparação ou limpeza, de forma a melhorar as condições de 

salubridade, segurança e arranjo estético, nos termos da informação técnica supra 
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referida. Caso não pretenda conservar o prédio deverá proceder à sua demolição (total / 

parcial), sendo os entulhos removidos e depositados em vazadouro autorizado. ------------ 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

maioria, com o voto contra do Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA 

COELHO, por discordar da redação dada à sua intervenção no período antes da ordem, 

por considerar que a mesma é muito sucinta e não transcreve na íntegra a sua 

intervenção, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, 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, 
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O SECRETÁRIO, 


