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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE MA RÇO DO ANO DE 

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

ACTA N.º 07/12 

========== Aos trinta dias do mês de Março 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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, o primeiro na qualidade de Presidente 

da Câmara e os outros na de Vereadores para realizarem a presente reunião ordinária, a 

qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 04 de 

Novembro de 2009, exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de actas 139, cuja ordem do 

dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no n.º 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 Presidente foi declarada 

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

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  
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168 – 020/004/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TRANCOS O – Moção  ========= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal de Trancoso, presente à reunião o ofício 

com referência 29/2012, datado de 27 de Fevereiro, último, a enviar uma Moção 

aprovada em sessão ordinária, realizada em 28 de Dezembro de 2011, contra as 

portagens nas auto-estradas A 23 e A 25. -------------------------------------------------------------- 

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

solidarizar-se com os termos e fundamentos da referida moção. ================== 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças”  

169 – 110/114/000 – INSPECÇÃO ORDINÁRIA AO MUNICÍPI O DE MOIMENTA DA 

BEIRA – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU –  Prestação de 

informações – Prorrogação do prazo  ===================================== 

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

16 do corrente mês, exarada a folhas 157, ponto 151, deste livro de actas, na qual se 

tomou conhecimento do pedido de prorrogação do prazo para a prestação de 

informações, dada a complexidade dos assuntos em causa, presente à reunião o ofício 

nº. 130, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, datado de 16 do referido mês, a 

informar que foi prorrogado o referido prazo por mais 60 (sessenta) dias. --------------------- 

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

recomendar que sejam prestadas as informações solicitadas, no prazo indicado. ====== 
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02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

170 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE BALDOS – Rua do Fieital –  

Ocupação de terreno – Pedido de indemnização  ============================ 

========== Oriundo da Junta de Freguesia referida em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 10, datado de 20 do corrente mês, em que, atendendo aos seus parcos 

recursos, solicita um subsídio para proceder ao pagamento da indemnização, solicitada 

por um munícipe, pela ocupação de uma parcela de terreno, aquando da realização de 

obras na Rua do Fieital, na localidade e Freguesia de Baldos. ----------------------------------- 

----- O referido documento traz em parte inserta a seguinte Informação do Chefe da 

DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA: --------------------------------------------------------------- 

----- “Após conversação com o Sr. Presidente da Junta, informou-me que o valor pretendido é de € 

750,00 (setecentos e cinquenta euros)”. ---------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 0102/04050102, onde, em 27 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 12.493,27 (doze mil quatrocentos e noventa e três 

euros e vinte e sete cêntimos).” ------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência, para a 

Junta de Freguesia de Baldos, do montante de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), 

para pagamento da referida indemnização. ================================== 

171 – 210/207/000 – ARTENAVE ATELIER – Construção d o lar residencial de 
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Moimenta da Beira  =================================================== 

========== Oriunda da Instituição supra referida, presente à reunião uma 

comunicação nº. 2023, datada de 29 do corrente ano, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a solicitar um apoio 

financeiro que ajude a comparticipar as despesas com a construção do lar residencial de 

Moimenta da Beira e com os respectivos arranjos exteriores. ------------------------------------- 

----- 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 0102/080701, onde, em 29 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 73.970,00 (setenta e três mil, novecentos e setenta 

euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.3.2., código 05 e 

n.º 19/2012, onde, na mesma data existia um saldo disponível de € 1.000,00 (mil euros).” ------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

atribuir à referida Instituição um apoio financeiro global no montante de € 50.000,00 

(cinquenta mil euros), para os fins propostos, devendo serem criadas as condições 

orçamentais para o pagamento no presente ano do valor de € 10.000,00 (dez mil euros), 

e o valor remanescente de € 40.000,00 (quarenta mil euros), deverá ser inscrito nos 

orçamentos dos anos seguintes. ========================================== 

172 – 210/207/000 – EDIÇÃO DO LIVRO “MARTE CONTRA MINERVA NAS TERRAS 

DO DEMO”  – DR. JAIME RICARDO GOUVEIA  ============================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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2 de Setembro de 2011, exarada a folhas 108, ponto 101, do livro de actas 143, em que 

foi deliberado adquirir mil exemplares da referida obra, aprovando o encargo global de € 

3.586,00 (três mil quinhentos e oitenta e seis euros), presente à reunião uma informação 

do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, datada de 26 do corrente mês, com o seguinte teor: --------------------- 

----- “Relativamente ao assunto referido e de acordo com a informação complementar, já apresentada 

na altura para a deliberação camarária de 2 de Setembro de 2011, deve ser corrigido o respeitante à 

verba atribuída devendo constar o valor de € 8.586,00 (oito mil quinhentos e oitenta e seis euros), 

custo total da edição conforme documentos complementares, em substituição dos referidos € 3.586,00 

(três mil quinhentos e oitenta e seis euros). A Caixa de Crédito Agrícola patrocinou esta edição com 

uma verba de € 5.000,00 (cinco mil euros) sendo o restante da responsabilidade da autarquia, 

conforme comprova a diferença dos valores referidos. Assim, se compreende a necessidade desta 

alteração para os efeitos considerados correctos dentro do teor contabilístico. ----------------------------- 

----- Também esta Câmara deverá reconhecer, de acordo com a lei e a pedido do autor do livro, a 

salvaguarda dos direitos autorais da obra em causa dentro do contexto desta edição e para as futuras 

reedições, se tal vierem a acontecer.” ------------------------------------------------------------------------- 

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

supra mencionada, no sentido de rectificar o subsídio atribuído para o valor de € 

8.586,00 (oito mil, quinhentos e oitenta e seis euros). ========================== 

173 – 130/151/200 – ESCOLA PRIMÁRIA DE PARADINHA – Contrato de Comodato 

com a Associação Recreativa e Cultural “Os unidos d e Paradinha”  ============= 

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

11 de Novembro de 2011, exarada a folhas 221, ponto 202, do livro de actas 143, em 
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que foi deliberado notificar a Associação Recreativa e Cultural “Os Unidos de Paradinha” 

para, querendo, em sede de audiência prévia do interessado, se pronunciar quanto à 

intenção da Câmara Municipal em denunciar o respectivo contrato de comodato, 

determinando a entrega imediata das chaves, atendendo, a que a mesma, não levou a 

cabo nenhuma actividade no imóvel em questão, presente à reunião o Parecer n.º 10.12, 

do Gabinete Jurídico, datado de 22 do corrente mês, informando que até à presente 

data, a referida Associação não respondeu à aludida notificação, datada de 19 de 

Novembro de 2011, estão reunidas as condições para que seja denunciado o referido 

contrato de comodato, celebrado em 1 de Setembro de 2005. ------------------------------------ 

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

proceder à denuncia do referido contrato de comodato, notificando a Associação supra 

mencionada para, no prazo de dez dias, proceder à entrega das chaves do imóvel. ==== 

 “Tesouraria” 

174 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 29, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 253.911,29 (duzentos 

e cinquenta e três mil, novecentos e onze euros e vinte e nove cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   140.913,01    

                            b) Dotações não Orçamentais............ €   112.998,28 

                           TOTAL……………...... €   253.911,29 
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03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

175 - 310/300/238 - VÁRIAS ETAR’S NO CONCELHO DE MO IMENTA DA BEIRA –  

Conta Final  ========================================================= 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP058/DOM/2012, datada de 21 do corrente mês, 

que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ----------- 

----- “Estando já recebida provisoriamente a presente Empreitada supra referida, apresenta-se o Mapa 

de Conta Final da mesma, devidamente assinado pelas partes, para aprovação pelo Dono de Obra”. ---- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

176 - 310/302/154 - CONSTRUÇÃO DA VARIANTE ESCOLAR E ÁREAS 

ADJACENTES - ARRUAMENTO DE ACESSO AO PAVILHÃO GIMNO DESPORTIVO 

MUNICIPAL - Auto de Recepção Definitiva  ================================= 

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

reunião a informação com a referência INF010/DOM/2012, datada de 14 do corrente 

mês, que acompanha o auto de recepção definitiva da empreitada em epígrafe, que 

nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com 
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o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, informa-se V. Ex.ª que, após elaboração do 

Auto de Recepção Definitiva da empreitada, e tendo sido devolvido ao empreiteiro via e-mail uma cópia 

do mesmo, conforme solicitado, deverá agora ser extinta a caução prestada na feitura do contrato de 

adjudicação, de acordo com o disposto no núemro um do Art.º 229.º do D.L. n.º 59/99, de 2 de Março”.  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como proceder ao 

cancelamento das garantias bancárias prestadas e seguro-caução efectuado. ======== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

177 - 310/302/368 - LIMPEZA E REPARAÇÃO DE UMA FACH ADA E REPARAÇÃO 

DAS FACHADAS DA IGREJA MATRIZ DE CASTELO - Conta Fi nal  ============== 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP055/DOM/2012, datada de 15 do corrente mês, 

que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ----------- 

----- “No seguimento da Inf. n.º JP115/DOM/2011 de 2011-12-29, foi enviado pelo Correio ao 

Empreiteiro, o Mapa de Conta Final da Empreitada supra referida. ------------------------------------------ 

----- A correspondência foi devolvida sem ter sido levantada, com a indicação dos Serviços dos 

Correios, de «objecto não reclamado». ------------------------------------------------------------------------ 

----- Assim sendo e tendo em conta que o Empreiteiro no prazo que lhe é concedido para a devolver 

assinada ou deduzir qualquer reclamação, nada responde, entende-se que a aceita, tendo em conta o 

disposto no Art. 203 do Decreto-Lei n.º 405/90 de 10 de Dezembro. --------------------------------------- 

----- Assim, anexa-se o Mapa de Conta Final da Empreitada para efeitos de aprovação por parte do 

Dono de Obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Após a sua aprovação, será marcada a Recepção Definitiva da Empreitada”. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

178 - 310/302/370 - CONSTRUÇÃO DE 8 CASAS – 2T2+4T3 +2T4 – HABITAÇÃO 

SOCIAL – 2.ª FASE – BAIRRO DA FORMIGA - Conta Final  ==================== 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP056/DOM/2012, datada de 20 do corrente mês, 

que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ----------- 

----- “A presente Empreitada foi objecto de Tomada de Posse Administrativa, pelo que se apresenta o 

Mapa de Conta Final da mesma, para encerramento definitivo, com os valores constantes do respectivo 

Auto”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

179 - 310/302/435 - INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA, DE ESGOTOS E DE ELECTRICIDADE EM VÁRIOS LO CAIS DO 

CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA - Conta Final  ========================= 

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP057/DOM/2012, datada de 21 do corrente mês, 

que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ----------- 

----- “Estando já recebida provisoriamente a presente Empreitada supra referida, apresenta-se o Mapa 
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de Conta Final da mesma, devidamente assinado pelas partes, para aprovação pelo Dono de Obra”. ---- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

03.02 – DIVISÃO DE EST UDOS E PROJECTOS 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

180 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Finan ceira com a Junta de 

Freguesia de Paradinha – Aprovação  ===================================== 

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

16 de Setembro de 2011, exarada a folhas 128, ponto 120, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado aprovar o novo Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira, a 

celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do artigo 64.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, documento que foi igualmente aprovado pela 

Assembleia Municipal, em sessão realizada em 14 de Outubro de 2011, presente à 

reunião a candidatura da Junta de Freguesia de Paradinha, com vista à execução das 

obras de: “AJARDINAMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO EM 

ESPAÇOS PÚBLICOS À ENTRADA DA LOCALIDADE, E PAVIMENTAÇÃO DA RUA A-

TRÁS-DO-MURO, EM PARADINHA”, apresentando uma estimativa orçamental no 

montante de € 22.618,47 (vinte e dois mil, seiscentos e dezoito euros, e quarenta e sete 

cêntimos), a que corresponde um valor máximo de comparticipação de € 15.832,93 

(quinze mil, oitocentos e trinta e dois euros e noventa e três cêntimos). ----------------------- 
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----- A referida ficha de candidatura trás em parte inserta, as seguintes informações: ------ 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Projectos: “Em termos técnicos, as intervenções julgam-

se urbanisticamente adequadas para os locais em causa e, por isso, entendem-se em condições de ser 

aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às estimativas orçamentais que acompanham os estudos apresentados, julgam-se 

adequadas aos trabalhos, materiais e equipamentos previstos”. -------------------------------------------- 

----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “Este encargo reúne as condições previstas 

na alínea d), do ponto 2.3.4.2., da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0102/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 

123.824,12 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo.4.2., código 02, e 

com o nº. 65/2012, onde existe uma dotação de 53.406,20 €”. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, que apresenta uma 

despesa total no montante de € 22.618,47 (vinte e dois mil, seiscentos e dezoito euros e 

quarenta e sete cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação de € 

15.832,93 (quinze mil, oitocentos e trinta e dois euros e noventa e três cêntimos), 

correspondente a 70 % do valor elegível. ==================================== 

181 - 340/397/007 – VALORIZAÇÃO DAS MARGENS DA ALBU FEIRA DO VILAR –  

Reformulação do Plano de Ordenamento da Albufeira d o Vilar  ================ 

========== Oriunda da Administração da Região Hidrográfica do Norte I.P. – ARH 

Norte, presente à reunião uma comunicação, datada de 01 de Fevereiro, último, que 

nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a 
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manifestar-se desfavoravelmente quanto ao projecto acima mencionado. --------------------- 

----- A propósito, o Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS prestou a 

Informação n.º 15-LS/DEP/2012, datada de 19 do corrente mês, com o seguinte teor: ---- 

----- “Ainda em 2012, a Câmara Municipal adjudicou a “Elaboração do Projecto de Execução de 

Arquitectura Paisagista do Parque da Albufeira de Vilar”, tendo resultado um projecto entretanto 

denominado de “Valorização das Margens da Albufeira do Vilar”. -------------------------------------------- 

----- Nos termos da Lei, o mesmo projecto foi sujeito a análise e parecer da Administração da Região 

Hidrográfica do Norte, I.P., (adiante denominada de ARH-N). ----------------------------------------------- 

----- Esta entidade emitiu então o seu parecer de que se anexa cópia. ------------------------------------- 

----- Perante o teor desse parecer, e depois de ocorrida uma reunião entre a o técnico da ARH-N 

responsável pela análise do processo, o signatário e a equipa projectista, várias foram as conclusões 

obtidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entre essas conclusões, destaca-se a impossibilidade da instalação da piscina flutuante que havia 

sido prevista em projecto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste capítulo, a ARH-N afirma que, tendo em conta que as águas da Albufeira do Vilar não se 

encontram classificadas como “águas balneares”, e perante o estabelecido no Plano de Ordenamento da 

Albufeira do Vilar, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira verá sempre inviabilizada a instalação de 

uma piscina flutuante no âmbito deste, ou de outro projecto qualquer. ------------------------------------- 

----- Assim, como um processo de classificação das águas em “águas balneares” baseia-se na análise 

da qualidade das águas em três anos consecutivos, na melhor das hipóteses, só daqui por três anos, (e 

se o resultado das análises for favorável), as águas da Albufeira do Vilar poderão vir a ser classificadas 

como “águas balneares”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Perante este cenário, neste momento, o projecto de “Valorização das Margens da Albufeira do 

Vilar” não poderá pois contemplar a instalação de uma piscina flutuante e/ou a constituição de uma 

praia fluvial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, e para a prossecução dos restantes objectivos que a Câmara Municipal havia definido para 



 F lF lF lF l.186 
____________ 

 

____________ 

2012.03.30 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 44 44 44 4     

                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 

                                                                   
 
a “Valorização das Margens da Albufeira do Vilar”, o projecto deverá ser reformulado. -------------------- 

----- Entretanto, informa-se que, foi já decidido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal que se 

iniciasse o processo de tentativa de classificação das águas da Albufeira do Vilar em “águas balneares”.  

----- Ainda relativamente a outras questões levantadas pela análise feita pela ARH-N ao projecto de 

“Valorização das Margens da Albufeira do Vilar”, julga-se que seria oportuno a revisão do Plano de 

Ordenamento da Albufeira do Vilar. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Na realidade, este plano já possui mais de sete anos, e existem questões cujo tratamento se 

encontra desactualizado em relação ao que são as necessidades e ambições actuais das populações e 

das autarquias locais. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta que as margens da albufeira abrangem dois Concelhos, julga-se que, a 

desencadear-se um processo de Revisão do POAV, este deverá sempre ocorrer num contexto, (por 

iniciativa), intermunicipal.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

recomendar que seja desencadeado um processo de revisão do POAV, num contexto 

intermunicipal. ======================================================== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

182 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento  ========================= 

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

reunião realizada em 13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do 

livro de actas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE 
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ARQUTECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTO DE ARQUTECTURA INDEFERIDO”, 

“TELAS FINAIS DEFERIDAS”, “PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, 

“ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DEFERIDA” que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 04 de Novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime 

de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------- 

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

----- ISMAEL PARENTE AFONSO, para ocupação da via pública, com grua e andaimes 

em 50m2, no lugar denominado Santo Antão, Freguesia de Peva, a que se refere o 

Proc.º n.º 30.12; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- ANTÓNIO FÉLIX SALGUEIRO GARFINHO, para abertura de um portão com a 

largura de 2m, que pretende levar a efeito na Av. da Republica, nesta Vila de Moimenta 

da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 29.12; ----------------------------------------------------------- 

----- EMÍLIA CASADINHO MILITAR, para construção de uma de vedação com 161m, 

que pretende levar a efeito na Av. Nossa Senhora da Conceição, Freguesia de Castelo, 

a que se refere o Proc.º n.º 31.12; ------------------------------------------------------------------------ 

----- MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DE PAIVA, para ocupação da via pública, com 

andaimes em 20m2, no lugar denominado Corredoura, Freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º n.º 32.12; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- RICARDO INÁCIO DE CASTRO, para ocupação da via pública, com materiais em 

5m2, no lugar denominado Prazo, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 33.12. - 
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PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS:  ============================ 

----- NELSON OLIVEIRA GOMES – SOCIEDADE UNIPESSOAL, para reaprovação ao 

projecto de alteração da construção de um edifício, que está a levar a efeito no lugar 

denominado Solveira, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 228.09; ------- 

----- ROBERTO CARLOS DA COSTA PEREIRA, para alteração de um armazém para 

oficina e estabelecimento de bebidas, sito no lugar denominado Senhora dos Caminhos, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 2.12; ----------------------------------------------- 

----- MARCO RAFAEL GOMES BOTELHO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Vale dos Sapos, Freguesia 

de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 9.12; -------------------------------------------------------------- 

----- RUI AMANDIO DE FIGUEIREDO CLEMÊNCIO, para construção de uma habitação 

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

a que se refere o Proc.º n.º 16.12. ------------------------------------------------------------------------ 

PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO:  ============================= 

----- MANUEL FERNANDO DE JESUS FERREIRA, para legalização de um anexo, sito 

no lugar denominado Leiras, na localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, a 

que se refere o Proc.º n.º 24.12. --------------------------------------------------------------------------- 

TELAS FINAIS DEFERIDAS:  ============================================ 

----- MARIA LUCINDA PINTO, telas finais referentes á reconstrução de um andar na sua 

habitação, sita na Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 855.77; -------------- 

----- CLARINDA SEQUEIRA GOMES DOS SANTOS, telas finais referentes à construção 
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de uma habitação, sita no lugar denominado Calvário, na localidade de Arcas, Freguesia 

de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 16.97. ----------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  =========================== 

----- PALMIRA TEIXEIRA, para ampliação de um edifício destinado a arrumos, sito na 

Rua do Soalheiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 92.11; -------------------- 

----- CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Portela de Baixo, Freguesia de Leomil, 

a que se refere o Proc.º n.º 140.11; ----------------------------------------------------------------------- 

----- NUNO FILIPE FERREIRA ANTUNES, para construção de uma habitação 

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

a que se refere o Proc.º n.º 147.11. ----------------------------------------------------------------------- 

ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DEFERIDA:  ================================= 

----- MANUEL ANTÓNIO SOBRAL MORGADO, para alteração de utilização de uma 

oficina para arrumos, sita no lugar denominado Lagarteira, Freguesia de Arcozelos, a 

que se refere o Proc.º n.º 395.85. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

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

alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude do assunto a 
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que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão de indeferimento por si 

proferida. ============================================================ 

183 – 360/337/12.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e informação prévia para 

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

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o pedido de informação 

prévia para construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor FELISBERTO DO 

CARMO ABREU pretende levar a efeito na localidade de São Martinho, Freguesia de 

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

Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 35-RJ/DOP/2012, de 07 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Dado que existem outras edificações nas imediações, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso apresentado e aprovar o pedido 

de informação prévia. Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que a Câmara 

Municipal assuma a responsabilidade pela execução da via, devendo, o requerente 
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assumir a execução de uma fossa, sugerindo-se, que a mesma, seja uma estação de 

tratamento domiciliária (fossa séptica compacta pré-fabricada), bem como a execução 

das infra-estruturas relativas ao abastecimento de água. ======================== 

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

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

Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. ================ 

184 – 360/338/158.08 – OBRAS PARTICULARES – Project os de especialidades –  

Construção de uma habitação unifamiliar - alteração  ======================== 

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

reunião realizada em 14 de Outubro de 2011, exarada a folhas 181, ponto 165, do livro 

de actas 143, em que foi deliberado dar provimento ao recurso apresentado e aprovar o 

projecto de alteração à construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor AMADEU 

RIBEIRO FERREIRA está a levar a efeito no lugar denominado Travessa, Freguesia de 

Castelo, novamente presente à reunião o referido processo acompanhado dos projectos 

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 45-RJ/DOP/2012, datada de 16 do 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença de construção. ====================== 
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185 – 360/338/23.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto s de especialidades –  

Alteração e ampliação de um edifício destinado a va caria ==================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJECTOS, no exercício das funções de Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, por força do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

31 de Janeiro, último, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

ANTÓNIO FAUSTINO VEIGA DE OLIVEIRA, relativamente ao pedido de alteração e 

ampliação de um edifício destinado a vacaria, sito na localidade de Semitela, Freguesia 

de Leomil, presente à reunião o referido processo acompanhado dos elementos em 

falta, 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 75-SV/DOP/2012, datada de 22 do 

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

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

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

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

alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude do assunto a 

que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão de indeferimento por si 
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proferida. ============================================================ 

186 – 360/338/126.11 – OBRAS PARTICULARES – Project o de arquitectura –  

Legalização de uma habitação -  Recurso  ================================= 

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

reunião realizada em 20 de Janeiro, último, exarada a folhas 84, ponto 082, deste livro 

de actas, em que foi deliberado informar o Senhor ANTÓNIO DOS SANTOS 

SUBERINO, relativamente à legalização de uma habitação, sita no lugar denominado 

Curral, na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, que deverá alterar o projecto, de 

forma a cumprir o disposto no nº. 1, do artigo 71º., do RGEU, novamente presente à 

reunião o referido processo, acompanho das alterações solicitadas, 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 74-SV/DOP/2012, de 21 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Uma vez que o requerente entregou os elementos solicitados pela 

Câmara, em sua reunião realizada em 20 de Janeiro, último, a mesma deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ==============================  

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, em Regime de Tempo 
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Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. ================ 

187 – 360/338/144.11 – OBRAS PARTICULARES – Project os de especialidades –  

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

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

reunião realizada em 20 de Janeiro, último, exarada a folhas 85, ponto 083, deste livro 

de actas, em que foi deliberado dar provimento ao recurso apresentado e aprovar o 

projecto de construção de uma habitação unifamiliar, que a Senhora SANDRA LAGES 

BERNARDINO pretende levar a efeito no lugar denominado Monte Rodrigo, Freguesia 

de Alvite, presente à reunião o referido processo, acompanhado dos projectos 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 45-RJ/DOP/2012, datada de 16 do 

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

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

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

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

alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude do assunto a 

que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão de indeferimento por si 
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proferida. ============================================================ 

188 – 360/347/4.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  destaque de parcela -  

Recurso  ============================================================ 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o pedido, apresentado 

pela Senhora ANA MARIA MORAIS DE PAIVA PEREIRA, para destaque de uma 

parcela de terreno, sito no lugar denominado Cruz das Almas, Freguesia de Paçô, 

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

Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 73-SV/DOP/2012, de 20 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, não dar provimento ao recurso 

apresentado e manter o indeferimento proferido pelo Vereador. =================== 

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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189 – 360/990/000 – OBRAS PARTICULARES – Demolição de escadas / 

alargamento da via pública  ============================================= 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Rua, presente à reunião um ofício com 

a referência nº. 163, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, em que informa que o proprietário de um edifício, sito na Rua da 

Corga, na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, pretende requalificar o 

referido edifício e propõe-se a retirar as escadas exteriores existentes, cedendo esse 

espaço à via pública, tendo como contrapartida a autorização para a abertura de uma 

porta no local, para o acesso a viaturas, bem como a dispensa das licenças necessárias 

para realizar tal obra. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 05-LS/DOP /2012, datada de 26 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, recomendar ao Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO que se desloque ao 

local, de forma a avaliar a situação. ======================================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA  ================ 

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

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

desta reunião, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 
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de Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, 

Vereadores e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

12H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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