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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRÊS DE AGOST O DO ANO DE 

DOIS MIL E DOZE ==================================================== 

   ATA N.º 17/12 

========== Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, 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 02 de novembro de 2009, 

elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA 

MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO e JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA 

COELHO, o primeiro na qualidade de Vice-Presidente da Câmara, que substitui o 

Senhor Presidente, nos termos do despacho, datado de 02 de novembro de 2009, e de 

acordo com a deliberação tomada na reunião ordinária, realizada 04 de novembro de 

2009, exarada a folhas 88, ponto 085, do livro de atas 139, 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 atas 139, cuja ordem do dia havia sido 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº 3, do 

art.º 87º., da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. =============================== 

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

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Vice-Presidente foi 
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declarada aberta a reunião, quando eram 09H30. ============================= 

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

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 

conjugado com o nº. 2, do artº. 78º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, a 

Câmara justificou a falta do Senhor Presidente da Câmara, por se encontrar no gozo de 

férias, bem como tomou conhecimento dos pedidos de JUSTIFICAÇÃO de falta a esta 

reunião, apresentados pelos Vereadores, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JORGE 

DE JESUS COSTA, deferidos por Despacho do Senhor Presidente, nos termos da 

competência delegada pela Câmara Municipal, em reunião realizada em 13 de outubro 

de 2009. ============================================================ 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

02.01- DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

 “Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

074 - 150/167/200 – PEDIDO DE LICENCIAMENTO PRÉVIO PARA LANÇAMENTO DE 

FOGUETES E OUTRAS FORMAS DE FOGO ================================ 

========== Oriundo do Senhor ERNESTO RIBEIRO TADEU, em representação da 

Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora da Assunção, a realizar na Freguesia 

de Paradinha, presente à reunião o pedido de autorização prévia, para posterior 

licenciamento de lançamento de foguetes e outras formas de fogo, a realizar no dia 14 

do corrente mês, nos termos e para efeitos do artigo 29.º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 8 de junho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos do 

artigo 29.º, do Decreto-Lei nº. 124/2006, de 28 de junho, autorizar a utilização do fogo de 

artifício solicitada. ===================================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

075 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIV A DO ARCOZELO DO 

CABO – Pedido de subsídio  ============================================ 

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

ofício datado de 26 de junho, último, informando que vai realizar o festival anual de 

folclore no próximo dia 12, pelo que solicita a atribuição de um subsídio que esta 

Câmara Municipal considere conveniente no sentido de ajudar a suportar os custos com 

a organização do respetivo evento. ----------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 31 de 

julho, último, existia um saldo disponível de € 7.409,34 (sete mil, quatrocentos e nove euros e trinta e 

quatro cêntimos)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO :  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à 

referida Associação, no montante de € 500,00 (quinhentos euros), para os fins 

propostos. Este apoio integra o processo de candidatura em análise. =============== 

“Tesouraria” 
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076 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

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

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 125.213,17 (cento e 

vinte e cinco mil euros, duzentos e treze euros e dezassete cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   22.221,01 

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 102.992,16 

                           TOTAL……………...... € 125.213,17 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

077 - 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 atas 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 redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguir se 

identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETOS DE ARQUITETURA 

DEFERIDOS”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “TELAS FINAIS 

DEFERIDAS” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências 

estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de novembro de 2009, 

foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ 
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TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- MÁRIO DA COSTA OLIVA, para ocupação da via pública em 26m2, na localidade de 

Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 67.12; ---------------------------- 

----- CARINA EUNICE FIUZA DE SOUSA, para construção de um muro de vedação, 

com 9,60m, que pretende levar a efeito na Rua Central, na localidade de São Martinho, 

Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 68.12; --------------------------------------------- 

----- ALBINO DOS ANJOS ASSUNÇÃO CORREIA, para construção de um muro de 

vedação, com 38m, que pretende levar a efeito na localidade de Espinheiro, Freguesia 

de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 69.12; ---------------------------------------------------------- 

----- DAVID MANUEL DOS SANTOS SILVA, para ocupação da via pública, com 

materiais, em 5m2, na Rua do Outeiro, Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Proc.º 

n.º 72.12; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL TEIXEIRA DOS SANTOS, para ocupação da via pública em 10m2, na 

localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 72.12; ---------- 

----- ÂNGELA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, para construção de um muro de 

vedação, com 50m, que pretende levar a efeito no lugar denominado São Miguel – 

Estrada de Castelo, Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 68.12. ----------- 

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

----- COMISSÃO FABRIQUEIRA PAROQUIAL DE ALVITE, para reconstrução / 

ampliação e alteração de uso de uma habitação para Centro Paroquial, sita na Rua do 
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Santo, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 20.12; ----------------------------------- 

----- ANTÓNIO AUGUSTO SOBRAL, para reconstrução de um edifício de habitação para 

edifício de arrumos, sito na Rua Direita, Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º 

n.º 66.12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- SUSANA ISABEL NASCIMENTO CORREIA FORMOSO, para alteração de uma 

habitação unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar denominado Penedo Gordo, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 6.07; --------------------------------------------- 

----- MARIA HELENA FORTUNATO ANCIÃES SARMENTO BOTELHO, para 

reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Adbispo, Freguesia 

de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 39.11; --------------------------------------------------------- 

----- PAULA MARTINS MORAIS, para reconstrução e ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita na Av. Nova, na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 141.11; -------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ ARMANDO DA COSTA SOEIRO, para construção de uma habitação 

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

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 46.12; --------------------------------------------------------------- 

----- ACÁCIO DE OLIVEIRA BERNARDO, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua da Calçada, na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º n.º 57.12. --------------------------------------------------------------------------- 

TELAS FINAIS DEFERIDAS:  ============================================ 
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----- MARIA DE LOURDES CAMPOS RODRIGUES DA SILVA, telas finais referentes à 

reconstrução de uma habitação unifamiliar, que levou a efeito na Rua do Outeiro, 

Freguesia de Segões, a que se refere o Proc.º n.º 99.09. ------------------------------------------ 

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

078 – 360/338/99.11 – OBRAS PARTICULARES – Projetos  de especialidades –  

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

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

reunião realizada em 25 de novembro, último, exarada a folhas 253, ponto 234, do livro 

de atas 143, em que foi deliberado aprovar o projeto de arquitetura para construção de 

uma habitação unifamiliar que o Senhor TELMO JOSÉ GOUVEIA DE JESUS pretende 

levar a efeito no lugar denominado Fonte, Freguesia de Arcozelos, novamente presente 

à reunião o referido processo acompanhado dos projetos de especialidades, em que, 

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 204-SV/DOP/12, datada de 25 de 

julho, 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. ======================= 

079 - 360/344/154.83 – OBRAS PARTICULARES – Constit uição de propriedade 

horizontal  =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL LOPES FERREIRA, presente à reunião um 



 F lF lF lF l.92 
____________ 

 

____________ 

2012.08.03 
L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5     

                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 

                                                                   
 
pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal de um edifício 

sito no lugar denominado Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira. --------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 200-SV/DOP/12, de 19 de julho, 

último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão. ----------- 

DELIBERAÇÃO:  Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respetiva certidão, em 

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

080 – 360/991/28.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora MARIA DO CÉU SILVA, presente à reunião um 

pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante da partilha de bens 

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

alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - 

AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 212-SV/DOP/2012, datada de 27 

de julho, último, emitindo parecer favorável. ----------------------------------------------------------- 

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

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 
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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 do disposto nos n.ºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Vice-Presidente da Câmara, 

Vereadores e por mim, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

seguidamente distribuída, fotocópia, a todos os membros da Câmara. ------------------------- 

----- Seguidamente, o Senhor Vice-Presidente declarou encerrada a reunião, quando 

eram 09H45. ========================================================= 

O VICE-PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


