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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO 

DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE ======================================= 

ATA N.º 04/14 

========== Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, 

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, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

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. -------------------------------------------------- 

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

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artigo 39.º, da Lei 

nº. 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a 

falta do Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ausente por razões profissionais.  

01.01.  GABINETE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

048 - 380/374/000 – QUEIXAS E DENÚNCIAS – INCUMPRIMENTO DA LEI DO RUÍDO 

E DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ================================= 

========== Presente à reunião uma reclamação, registada nos serviços sob o número 

5847, em 04 de outubro de 2013, relativa ao eventual incumprimento da lei do ruído e 

dos horários de funcionamento no “Bar JC”, sito nesta Vila de Moimenta da Beira. --------- 

----- Submetido o assunto à Fiscalização Municipal, a mesma prestou a informação n.º 

06/Fisc, datada de 16 de janeiro, último, que nesta ata se considera integralmente 

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

----- A propósito, o Senhor Presidente fez uma abordagem relativamente às queixas que 

têm sido apresentadas, fundadas no eventual incumprimento da lei do ruído, informando 

a Câmara que já tomou a iniciativa de falar com os proprietários deste bar, no sentido de 

não infringirem a lei no que se refere ao ruído e ao horário de funcionamento, por forma 

a garantir o direito ao descanso da vizinhança. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o número de queixas que vêm sendo apresentadas, 

sobre o funcionamento do “BAR JC”, localizado numa zona claramente residencial, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, recomendar veementemente aos proprietários do 

aludido bar para a necessidade urgente do cumprimento da lei do ruído e dos horários, 
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sob pena da Câmara Municipal tomar uma posição mais drástica, nos termos da lei. === 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

049 - 110/198/008 – ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – 

Verticalização com vista à operação da gestão integrada dos sistemas em alta e 

em baixa =========================================================== 

========== Presente novamente à reunião o processo supra identificado, com vista a 

fazer um ponto de situação sobre a fase em que se encontra o processo de negociação. 

----- O Senhor Presidente informou que, na reunião realizada em Torre de Moncorvo, 

não se verificaram avanços significativos na processo de negociação da verticalização, 

que admite estar num nível de grande dificuldade, e que continua a defender os 

interesses do município, nomeadamente ao nível das duas grandes variáveis, ou seja, 

da necessidade de encontrar um equilíbrio tarifário mais adequado em termos temporais 

e que inclua uma clausula tampão, assim como a remuneração dos ativos ser mais 

significativa que os valores que estão a ser negociados. -------------------------------------------

----- Mais informou que na próxima semana, na reunião que se vai realizar em Chaves, 

esta temática vai continuar a ser discutida, com base no pressuposto de que a grande 

maioria dos municípios quer a adesão, facto que o leva a estar muito apreensivo, 

sobretudo por uma questão central neste processo, como seja a acomodação por parte 

dos munícipes ao aumento do tarifário, que considera brutal e que vem no pior momento 
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que o país atravessa, como também porque, face à diversidade dos rendimentos 

consoante a localização geográfica das famílias, ainda não foi possível encontrar uma 

fórmula que garanta que a tarifa seja em função do rendimento médio das famílias, 

conforme recomendação da ERSAR para cálculo das tarifas. ------------------------------------ 

----- Informou, por fim, que este assunto está agendado para ser discutido na próxima 

sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Vereador da Coligação PSD.PPD./CDS.PP, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, ditou para a ata a seguinte declaração: --------------------------   

----- “A verticalização da rede de água, tem sido um tema prioritário da nossa agenda municipal. A 

anterior “rendição”, por parte dos municípios, ao sistema integrado de gestão da “rede de alta”, não se 

revelou como fundamental para resolver todos os problemas associados à distribuição de água. Embora 

este modelo tenha posto fim às interrupções de fornecimento de águas, não conseguiu, por outro lado, 

desonerar as autarquias de gastos excessivos em consequência daquela opção. --------------------------- 

----- A necessária aprendizagem que deve ser feita, com os erros do passado, leva-nos a atuar com 

maior cautela no momento de decidir. Não podemos partir para o desconhecido sem primeiro analisar 

os cenários possíveis e tentar antecipar problemas. Assim, entendo que nos devemos preocupar com o 

futuro da gestão da rede (fique ela sob tutela da Câmara Municipal, ou sob a tutela das Águas de 

Portugal). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este é também o desígnio do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, que se 

tem preocupado em esclarecer a digníssima Câmara Municipal, bem como se tem batido por melhores 

condições contratuais para o nosso município. ---------------------------------------------------------------- 

----- Porque entendo que esta matéria tem enormes consequências no futuro da gestão municipal, 

concluí dever fazer mais alguns alertas para lá dos que já temos debatido nas nossas reuniões de 

Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Deixaria, por isso mesmo, ficar as minhas dúvidas quanto às previsíveis cláusulas contratuais do 

acordo de gestão: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Na cláusula 9ª, para salvaguarda das próprias autarquias, seria de todo desejável que se 

acrescentasse o seguinte à redação (revista) do número 1: “...até ao decurso do primeiro quinquénio da 

parceria e após deliberação da Comissão de Parceria ...”. ---------------------------------------------------- 

----- 2. Na mesma cláusula e número, no que respeita à alínea a), i) e ii), seria também importante 

definir quais as situações que dão lugar a transferências de responsabilidade ao nível da manutenção 

das infraestruturas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Outro alerta que tem que ser feito, e que penaliza uma eventual adesão do nosso município à 

parceria, está diretamente relacionado com a questão presente na cláusula 25ª, números 3 e 4. Para lá 

de as mudanças na operação de distribuição de água significarem, só por si, um aumento tarifário, já 

previsto, aqueles artigos vêm dizer-nos que qualquer défice que o sistema venha a gerar será 

automaticamente repercutido nas tarifas a pagar pelos consumidores. ------------------------------------- 

----- 4. Outra questão que me leva a ter que manifestar desconfiança relativamente ao futuro do 

contrato de parceria, está ligado com a cláusula 26ª sobre Reposição do Equilíbrio Financeiro (REF). Não 

é objetivo que, em caso de desvios superiores a 5% nos resultados líquidos, apenas se prejudiquem as 

tarifas a pagar pelos consumidores. Estes desvios, calculados em função dos casos base (que se deseja 

sejam realistas), podem levar a que as autarquias venham a ser penalizadas nos valores que têm a 

receber pela cedência da rede. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- A gestão das águas, e a opção que teremos que tomar, obriga-nos a fazer uma adequada 

ponderação dos vários pontos positivos e negativos de cada uma das possibilidades. No que respeita a 

uma eventual decisão que contemple a gestão autónoma e municipal da nossa “rede de baixa”,  há a 

referir as seguintes dificuldades: ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Com a reestruturação de todo o setor das águas, existirá certamente uma entidade responsável 

por monitorizar a qualidade da água. As novas entidades podem assim estipular metas que dificultam a 

atividade isolada de um município. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Segundo a documentação à qual temos acesso, há a fazer um investimento urgente (até 2018) 
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de cerca de 200 mil euros. Será necessário, portanto, saber se a autarquia poderá despender destes 

valores por forma a assegurar que o fornecimento de água cumpre os requisitos que futuramente nos 

venham a exigir. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3. Uma gestão própria dos sistemas de distribuição de água, terá ainda que garantir uma 

sustentabilidade a longo-prazo. Significaria então que, para conseguirmos uma gestão sem falência do 

sistema, também nós estaríamos obrigados a subir o preço da água. Importa, por isso, tentar perceber 

qual seria o reflexo no preço para os consumidores e se esse preço seria mais baixo que aquele que 

será alcançado pela gestão conjunta do sistema. ------------------------------------------------------------- 

----- Concluo referindo que concordo com as análises conjuntas que temos feito na Câmara Municipal e 

que nos levam a optar por protelar a decisão até ao último momento possível. O presidente da 

autarquia de Moimenta da Beira tem assim a difícil tarefa de nos oferecer a esperança de, em caso de 

não conseguirmos optar pela gestão própria, conseguir um melhor acordo do ponto de vista dos 

interesses de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em nome da oposição, tendo noção da “herculeana” tarefa que espera o Edil do nosso município, 

coloco-me à disposição da Câmara Municipal para colaborar em tudo que possa vir a beneficiar o nosso 

município, deixando para já esta análise.” --------------------------------------------------------------------     

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, continuar a acompanhar a 

evolução e maturação deste processo, monitorizando com especial cuidado os dados 

que forem surgindo, deixando para mais tarde a decisão sobre este assunto. ========= 

050 – 150/992/000 – TABELA DE TAXAS - SMB - ASSOCIAÇÃO DOS 

FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de redução == 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

proposta, datada de 19 do corrente mês, onde, pelas razões de facto e de direito ali 

descritas, propõe a celebração de um protocolo com a Associação referida em epígrafe, 
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tendo por objeto a redução no pagamento de taxas no âmbito das atividades recreativas 

e desportivas a realizar na piscina municipal e no pavilhão gimnodesportivo, cuja minuta 

se considera integralmente transcrita nesta ata e dela fica a fazer parte integrante. -------- 

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

----- 1) Concordar com a proposta e aprovar a referida minuta do protocolo, autorizando 

o Senhor Presidente a proceder à respetiva assinatura; -------------------------------------------- 

----- 2) Aplicar a referida redução de taxas a todos os trabalhadores municipais, nos 

mesmos termos e condições. ============================================= 

02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

051 – 210/202/000 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – Apreciação 

técnica dos documentos previsionais do ano de 2014 ======================= 

========== Oriundo da DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS, presente à 

reunião um ofício, com a referência 02(02.02.01)-200/08/02/DCAF, datado de 3 do 

corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, remetendo a esta Câmara Municipal a apreciação técnica dos 

documentos previsionais do ano de 2014 (PAEL), e informando que a mesma deverá 

acompanhar os documentos previsionais a apresentar à Assembleia Municipal. ----------- 

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

052 - 210/207/000 – SMB - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Apoio Financeiro – Minuta de Protocolo ============== 
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========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

proposta, datada de 19 do corrente mês, onde, pelas razões de facto e de direito ali 

descritas, propõe a celebração de um protocolo de colaboração com a Associação 

referida em epígrafe, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, 

recreativas e desportivas, assim como destinado à concessão de benefícios sociais que 

não se encontram abrangidos por outras fontes de financiamento público, acompanhada 

da respetiva minuta, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, 

aprovando a referida minuta do protocolo e autorizando o Senhor Presidente a proceder 

à respetiva assinatura. ================================================== 

053 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES PARA 2014 – 1ª. 

REVISÃO ===========================================================  

========== Presente à reunião a primeira revisão ao orçamento da receita, para o ano 

de 2014, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de 

1ª. Revisão Orçamental, devendo a mesma ser remetida à Assembleia Municipal para 

aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 33.º, 

conjugado com o disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------- 
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----- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO ------------------------------------------------ 

----- “Por uma série de motivos, expostos em reuniões anteriores, a Coligação PSD/CDS votou contra o 

Orçamento de 2014. Assim sendo, e dada a necessária realização de uma retificação orçamental, 

entendo ser necessário justificar o meu voto favorável. ------------------------------------------------------ 

----- Como sabemos desde a adesão do Município de Moimenta da Beira ao PAEL, acabamos por 

subscrever um plano que visa equilibrar as contas do município e que ao mesmo tempo se destina a 

reduzir o prazo médio de pagamento a fornecedores. -------------------------------------------------------- 

----- Esta subscrição acabou por dar origem a um Plano de Assistência Financeira (PAF) que é 

meticulosamente analisado pela DGAL. Podemos considerar que este é assim o nosso compromisso com 

a “troika” para que possamos equilibrar a contabilidade municipal. ----------------------------------------- 

----- Tomando em consideração o PAF e o parecer da DGAL, sou obrigado a classificar o caminho da 

nossa autarquia, no que diz respeito a estas matérias, como sendo mediano. Esta minha análise deve-

se ao facto de no documento da primeira avaliação, na sua página 5 se referir: “Não obstante o 

município de Moimenta da Beira apresentar uma situação global mais ou menos em linha com o 

previsto no PAF, atendendo às perspetivas de redução das transferências do OE2014, redução do 

endividamento, execução orçamental subordinada à LCPA – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos 

em Atraso e ao PAEL, a prudência recomenda que a execução das dotações da despesa revistas em alta 

na proposta de orçamento municipal para 2014 comparativamente aos pressupostos avançados no PAF, 

esteja dependente da respetiva arrecadação da receita e da verificação da redução prevista noutras 

despesas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Assim, o meu voto favorável ao Orçamento Retificativo 2014 da Câmara Municipal de Moimenta da 

Beira acontece, essencialmente, dadas três situações que passo a explicar: ------------------------------- 

----- 1ª – Votamos contra o Orçamento Municipal para 2014 (OM2014), por entendermos que há um 

combate simplista à dívida que é acompanhado de uma ausência de estratégia para o município. 

Contudo a presente retificação destina-se a adaptar o documento a exigências de carater legal. Sendo 
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esta a matéria, e não havendo alterações substanciais ao documento, mantenho-me crítico no que à 

substância diz respeito, mas relativamente à realização técnica e jurídica nada tenho a apontar. -------- 

----- 2ª – A retificação do orçamento municipal visa concretizar exigências relacionadas com o PAEL. 

Esse programa foi encarado pela Coligação PSD/CDS, no momento da votação do mesmo, como sendo 

uma ferramenta essencial para garantir a salubridade das contas públicas municipais. Considerando que 

grande parte das alterações se destinam a concretizar exigências da DGAL para libertar verbas 

monetárias ao município de Moimenta da Beira (relacionadas com o PAEL), é de todo importante 

viabilizar a proposta retificativa. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3ª – As alterações, em muitas das rúbricas orçamentais, estão diretamente relacionadas com 

verbas que estavam previstas ser recebidas no ano de 2013 e que apenas acontecem no ano de 2014. 

Devo ainda referir que há alterações que são promovidas em função de, à data da aprovação do 

orçamento, o PAEL não estar assinado. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Fica assim justificado o meu voto favorável.” ================================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

054 – 130/148/001 – CANDIDATURA AO QREN – NOVONORTE – Utilização racional 

de energia e eficiência energético-ambiental em equipamentos desportivos 

municipais – Piscina municipal coberta de Moimenta da Beira =============== 

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

Eficiência Energética nº. 253-RC/SGPEE/2014, de 06 do corrente mês, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, propondo a 

aprovação do projeto técnico de execução referente às intervenções previstas nos 

equipamentos referidos em epígrafe, uma vez que o mesmo se encontra elaborado em 

conformidade com o estipulado no estudo prévio apresentado em candidatura. ------------- 
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----- A dita informação técnica trás inserta o seguinte Despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado de 07 do corrente mês: “Aprovo o projeto. À reunião de Câmara”. ------- 

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

o referido despacho do Senhor Presidente da Câmara, nos termos e para efeitos do 

disposto no nº. 3, do artigo 35º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ============ 

055 – 130/151/200 – BENS IMÓVEIS – Empresa “DESFRUTA” – Comércio de Frutas 

Lda. – Aquisição de Lote no Parque Industrial ============================== 

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

22 de junho de 2011, exarada a folhas 8, ponto 7, do livro de atas 143, em que foi 

deliberado solicitar mais elementos a esta empresa, no sentido de melhor poder vir a 

enquadrar em termos regulamentares uma eventual disponibilização do lote requerido, 

presente à reunião uma comunicação da empresa referida em epígrafe, registada sob o 

número 952, em 19 do corrente mês, informando que, fruto de alteração na estratégia 

comercial da empresa, o projeto entretanto entregue nesta Câmara Municipal ficou 

desatualizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nesta conformidade, a dita empresa informa que, neste momento, está em 

condições de entregar um novo projeto, pelo que solicitam, com urgência, a aquisição do 

Lote n.º 9, acrescentando ainda a necessidade de adquirir, numa fase posterior, terreno 

junto ao referido lote, a fim de permitir a expansão da empresa, nomeadamente 

ampliando a instalação de câmaras de frio, e que, nesta primeira fase, prevê a criação 

de 25 postos de trabalho, sendo a área de implantação necessária de 5.000m2, com 
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capacidade de instalação de frio de 2.500 toneladas e com um investimento de cerca de 

5.000.000,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente informou a Câmara Municipal que o Regulamento 

do Parque Industrial prevê, como regra, a venda de lotes na sequência de um 

procedimento de hasta pública, e que, excecionalmente, quando se considerar o projeto 

de investimento como de interesse municipal e até regional, de acordo com os critérios 

previstos no nº. 7, do artigo 1º., se poderá recorrer à figura de ajuste direto, caso em que 

o preço base a considerar nunca deverá ser inferior a € 5,00/metro quadrado, ainda 

assim um valor muito superior ao valor médio de aquisição dos terrenos resultante de 

hastas públicas. Mais informou que a Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada 

em 02 de julho de 2008, depois dos enganos sob factos que aparentemente 

consubstanciavam a criação de uma unidade fabril de grande interesse económico e 

social para a localidade e para o Município de Moimenta da Beira, deliberou readquirir 

por compra o referido lote nº. 9, pela importância de € 150.000,00. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a proposta de investimento se enquadra nos 

requisitos essenciais estipulados que fundamentam o recurso à figura de ajuste direto, 

nomeadamente os estabelecidos nas alíneas a), b), c) e d), do n.º 7, do artigo 1.º, do 

Regulamento do Parque Industrial, a Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------- 

----- a) Alienar à empresa DESFRUTA – Comércio de Frutas Lda., o referido lote n.º 9, 

com uma área de 12.144 metros quadrados, por ajuste direto, nas condições 

estabelecidas no n.º 9.º, do artigo 6.º, do referido Regulamento, pelo preço de € 5,00/ 
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metro quadrado, num valor total de € 60.720,00 (sessenta mil, setecentos e vinte euros).  

----- b) Que, para garantir o eventual incumprimento das condições contratuais, 

designadamente a não construção da unidade a implantar no terreno, o adquirente 

apresente uma caução, no momento da celebração da escritura de compra e venda, na 

modalidade de garantia bancária, no valor de € 89.280,00 (oitenta e nove mil, duzentos e 

oitenta euros), correspondente à diferença entre o valor de recompra pago pela Câmara 

Municipal e o valor de aquisição agora a pagar pelo adquirente, a qual deverá ser extinta 

após a conclusão das obras; -------------------------------------------------------------------------------

----- c) Assumir o compromisso de, no futuro, e em condições semelhantes, garantir a 

disponibilidade de áreas que permitam a expansão do lote em causa. ============== 

02.02.04. TESOURARIA 

056 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 21, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 387.640,42 (trezentos 

e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta euros e quarenta e dois cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  320.509,73 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €    67.130,69 

                             TOTAL: …………………………...€  387.640,42 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 



 Fl.67 
____________ 

 

____________ 

2014.02.24 

L iv º .  148  
                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 

                                                                   

 

“OBRAS PARTICULARES” 

057 - 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 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 109, ponto 091, do livro 

de atas 147, 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” e “PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” 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. --------------------------- 

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

----- KHALED ABOU AL-NOUJOUM MAHAMID, para construção de um muro de 

vedação com 39m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Andinhos, lote nº. 7, 

do loteamento a que se refere o alvará 02/94, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 24.11; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANA MARIA SIMÕES COSTA MORAIS, para construção de um muro de vedação 

com 18m, que pretende levar a efeito na Rua da Mata, na localidade de Sanfins, 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 10.14. --------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO: ================================= 
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----- MANUEL TEIXEIRA SILVA, para alteração de um edifício sito no lugar denominado 

Bafordo, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 9.14. ----------------- 

PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============================== 

----- TONI FERNANDO PINTO AMARAL, para construção de uma habitação unifamiliar e 

anexo, que pretende levar a efeito no lugar denominado Conde, Freguesia de Rua, a 

que se refere o Proc.º n.º 66.13. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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 

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 

12H45 ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


