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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E QUINZE =========================================== 

ATA N.º 04/15 

========== Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, 

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

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

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

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

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

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

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na primeira reunião, 

realizada no dia 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de 

atas 147, e cuja ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, 

dentro do prazo previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - 

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

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

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 
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057 – 210/202/200 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) – 

Relatório de Monitorização e Acompanhamento – 4.º Trimestre de 2014 ========= 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião o relatório de monitorização e acompanhamento do 4.º trimestre de 2014, 

referente ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que nesta acta se considera 

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

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

o referido relatório, devendo o mesmo ser apresentado à Assembleia Municipal, nos 

termos e para cumprimento do artigo 12.º, da Lei nº. 43/2012, de 28 de agosto. ======= 

058 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO 

PERÍMETRO DE LEOMIL – Manutenção da equipa de sapadores florestais – Pedido 

de transferência de verba ============================================== 

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

ofício n.º 05/15, datado de 21 de janeiro, último, informando que se tem deparado com 

enormes carências financeiras, pelo que solicita a disponibilização atempada da verba 

incluída no orçamento do corrente ano a atribuir à Floresta XXI. --------------------------------- 

----- 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 um subsídio no valor de 

€ 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), para manutenção da referida equipa de 

sapadores florestais. =================================================== 
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059 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2015 – 1.ª 

REVISÃO ORÇAMENTAL ============================================== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 04/DEF/PF, datada de 17 do corrente mês, com o seguinte 

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

----- “Tendo como objetivo incluir no orçamento municipal do ano 2015 a rubrica 15 “Reposições não 

abatidas nos pagamentos”, torna-se necessário proceder à realização de uma modificação orçamental, 

designadamente uma revisão orçamental. -------------------------------------------------------------------- 

----- Salienta-se que “as reposições não abatidas nos pagamentos abrangem as receitas provenientes 

das entradas de fundos em resultado de pagamentos orçamentais indevidos, ocorridos em anos 

anteriores. Ou seja, neste grupo só se registam as devoluções que têm lugar depois do encerramento 

do ano financeiro em que ocorreu o pagamento. -------------------------------------------------------------  

----- Atendendo à natureza da receita proveniente de reposições não abatidas nos pagamentos, para 

efeitos de elaboração dos documentos previsionais, o capítulo económico respetivo, 15 “Reposições não 

abatidas nos pagamentos”, não deve em regra ser dotado, pelo que, se durante o exercício económico 

forem detetadas situações desta natureza, a autarquia deve proceder a uma revisão do orçamento”.---- 

----- As situações em causa acontecem raramente e não assumem grande relevância, bem como 

impacto financeiro, no entanto, por questões legais, sugere-se a sua adaptação ao orçamento municipal 

do ano 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim propõe-se: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- inclusão no orçamento da receita da rubrica - 15 “Reposições não abatidas nos pagamentos pelo 

valor de ( +500,00€); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Por contrapartida de rubrica – 10.03.07.02 – Transferências de capital – Proder (-500,00 €). ------ 
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----- De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, compete à 

assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal aprovar as opções do plano e a proposta de 

orçamento, bem como as respetivas revisões; ---------------------------------------------------------------- 

----- Adicionalmente, o facto de o Município ter aderido ao programa “PAEL” previsto na Lei 43/2012 de 

28 de agosto, está obrigado a submeter à DGAL, durante os cinco anos subsequentes à assinatura do 

contrato, os seus documentos previsionais, e eventuais revisões, para apreciação técnica, antes da sua 

apresentação, para aprovação, à assembleia municipal, conforme prevê a alínea b) do artigo 10.º da 

referida Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- À consideração superior.” --------------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida informação vem acompanhada da proposta de 1ª. Revisão Orçamental, 

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 DGAL, nos termos da Lei nº. 

43/2012, de 28 de Agosto, bem como 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. =========================================================== 

060 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 20, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 953.262,11 

(novecentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e dois euros e onze cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  887.747,72 
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                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €    65.514,39 

                           TOTAL: …………………………...€  953.262,11 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS PARTICULARES” 

061 - 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, último, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

148, a seguir se identificam, “PROJECTOS 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. ----------------------------------------------- 

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

----- PAULA NOGUEIRA DA SILVA e OUTRO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretendem levar a efeito no lugar denominado Croco, Freguesia de Vilar, 

a que se refere o Proc.º n.º 82.14; ------------------------------------------------------------------------ 

----- MARIA LÚCIA CARDOSO VILAÇA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Quintais, Freguesia de Vilar, a que se 

refere o Proc.º n.º 85.14; ------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 

----- ORLANDO JOSÉ DE SOUSA GOMES, para alteração de uma habitação unifamiliar, 

sita no lugar denominado Lage do Vale, na localidade de Ariz, União de Freguesias de 

Peravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 246.06; ------------------- 

----- CONSELHO DIRECTIVO DOS BALDIOS DA VILA DA RUA, para construção de um 

edifício destinado a centro de convívio, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

Campo, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 61.14. ----------------------------------- 

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 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em virtude de o 

assunto a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão de rejeição 

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

062 – 360/336/7.14 – OBRAS PARTICULARES – Comunicação prévia – Construção 

de uma habitação unifamiliar - Recurso =================================== 

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

CAIADO, onde foi decidido rejeitar a comunicação prévia para construção de uma 

habitação unifamiliar, que o Senhor ANTÓNIO CÉSAR DE JESUS pretende levar a 

efeito no lugar denominado Andinhos, Lote n.º 9, do loteamento a que se refere o alvará 
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n.º 2/94, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3, 

do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nesta ata se considera 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 28-SV 

/DPOUA/15, de 05 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

desfavorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após pormenorizada análise do processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso apresentado, aceitando a respectiva 

comunicação prévia, com base nas seguintes razões: ---------------------------------------------- 

----- 1. Omissão, no regulamento do respectivo loteamento da permissão de construção 

de caves; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Existência de diversas construções licenciadas no mesmo loteamento, possuindo 

caves; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o requerente para 

proceder à auto-liquidação das taxas. ====================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. ====================== 
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063 – 360/338/504.03 – OBRAS PARTICULARES – Projetos de especialidades – 

Reconstrução e ampliação de uma habitação (alterações) ==================== 

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

reunião realizada em 02 de junho, de 2014, exarada a folhas 181, ponto 145, do livro de 

actas nº. 148, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de reconstrução de 

ampliação de uma habitação unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, Freguesia de Alvite, 

pertencente ao Senhor ERNESTO TEIXEIRA CORREIA, aprovar o projeto de 

arquitetura, presente à reunião o referido processo acompanhado dos respetivos 

projetos de especialidades, 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 36-

SV/DPOUA/15, de 16 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

especialidades e emitir o alvará de licença de construção. ======================= 

064 - 360/344/6.13 – OBRAS PARTICULARES – Constituição de propriedade 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ DE CARVALHO PINTO, presente à reunião um 

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

sito no lugar denominado Chão das Vinhas ou Rebolal, Lote n. º 1, do loteamento a que 
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se refere o alvará n.º 02/95, Freguesia de Arcozelos. ----------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 34-

SV/DPOUA/15, de 17 do corrente mês, 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 certidão em conformidade. ===== 

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

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

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

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

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 

10H20. =============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 


