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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM OITO DE JUNHO  DO ANO DE DOIS 

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

   ATA N.º 13/12 

========== Aos oito dias do mês de Junho 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 ata 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 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 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 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 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 tomou conhecimento do pedido de JUSTIFICAÇÃO de falta a esta reunião, por 

razões de doença, apresentado pelo Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA 

COELHO, deferido por Despacho do Senhor Presidente, nos termos da competência 

delegada pela Câmara Municipal, em reunião realizada em 13 de Outubro de 2009. ------

----- A propósito, o Executivo desejou ao referido Vereador uma total e rápida 

recuperação. ========================================================= 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

“Gabinete Jurídico, Contencioso e Execuções Fiscais ” 

021 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO N.º  37/2012 ========== 

========== Oriunda do Serviço de Contraordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 10/2012, datada de 23 de Maio, último, do seguinte teor: ---------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara, que, ao arguido ANSELMO DE MELO MOREIRA, 

residente na Rua Professor Cardoso Inácio, n.º 10, R/C, Bairro do Aguiar, na Vila e Município de 

Moimenta da Beira, foi instaurado o processo de contraordenação supra referido por ter procedido a 

ações de mobilização de solos, com vista à plantação de eucaliptos, sem que para isso estivesse munido 

da respetiva licença, passada por esta Câmara Municipal. --------------------------------------------------- 

----- De harmonia com o disposto no art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, alterado 

pela Lei n.º 109/01, de 24 de dezembro, que regula o Regime Geral das Contraordenações, após ter 

sido instaurado o Processo de Contraordenação supra referido, notificou-se o arguido para, comparecer 

na Câmara Municipal, Serviço de Contraordenações, para alegar o que tiver por conveniente em sua 

defesa, podendo indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos legais. --------------- 
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----- No caso sub judice, o arguido compareceu para prestar declarações no dia 23 de maio de 2012, 

alegando que, antes de iniciar a mobilização de solo, dirigiu-se à Câmara Municipal para solicitar licença 

para licenciar a mobilização de solos no local referido no Auto de Notícia, da qual já juntou cópia. ------- 

----- O arguido levantou a licença n.º 16/2012, através da qual licenciou a mobilização de solo no local 

referido no Auto de Notícia de Contraordenação. ------------------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto, a alínea a), do art.º 1.º do Dec. Lei n.º 139/89, de 28 de abril, prevê que as 

ações de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, carecem de licença emitida 

pelas Câmaras Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o disposto no art.º 3, do Dec.Lei supra mencionado, a infração ao disposto no n.º 1, do 

art.º 1.º, constitui contraordenação punível com coima no montante de 500,00 euros a 1.000,00 euros, 

no caso de pessoa singular. Sendo pessoa coletiva a coima pode ir até ao valor máximo de 15.000,00 

euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acresce que, o n.º 2, do art.º 4.º do Dec.Lei n.º 139/89, de 28 de abril, refere que a aplicação das 

coimas é da competência das Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, sou de parecer, s.m.o, que, o Processo de Contraordenação supra mencionado seja 

submetido à reunião de Câmara para decisão.” --------------------------------------------------------------- 

------ A propósito, o Senhor Presidente informou o Executivo da existência de uma 

participação que uma munícipe tinha feito à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do 

Ambiente e do Planeamento do Território, relativamente à licença de mobilização de 

solos que a Câmara tinha emitido, porquanto a mesma alega que o terreno rústico em 

causa lhe pertence, bem como, que o Senhor Anselmo de Melo Moreira tinha 

apresentado à Câmara um requerimento a solicitar a correção da área do referido 

terreno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando todos os factos em presença, para além do auto de 
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contraordenação, a Câmara deliberou, por unanimidade, recomendar ao Senhor 

Presidente que este assunto volte em próxima reunião com todos os elementos, com 

vista a uma ulterior decisão. ============================================= 

022 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO N.º  40/2011 ========== 

========== Oriunda do Serviço de Contraordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 11/2012, datada de 31 de Maio, último, do seguinte teor: ---------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, à Sr.ª MARIA DINA DA PIEDADE MENDES, 

residente na Rua da Mata, localidade de Granjinha, freguesia de Sever, Município de Moimenta da Beira, 

foi instaurado o processo de contraordenação n.º 40/2012, por possuir o prédio sito no lugar das 

Fontainhas, freguesia de Sever, Município de Moimenta da Beira, sem proceder à limpeza do mesmo, o 

qual se encontrava com ervas e arbustos. --------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da instrução do citado processo de contraordenação foram adotadas as seguintes 

diligências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1- Notificou-se a arguida para, comparecer nos Serviços de Contraordenações a fim de ser ouvida 

em declarações e alegar o que tiver por conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e 

constituir advogado de defesa, nos termos legais. ------------------------------------------------------------ 

----- 2- A arguida apresentou defesa escrita. ----------------------------------------------------------------- 

----- 3- Em 31 de maio de 2012, a Fiscalização Municipal emitiu a Informação n.º 62/FISC., referindo 

que a arguida já procedeu à limpeza do terreno em causa. -------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contraordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contraordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando que a arguida procedeu à limpeza do local, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redação dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

023 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO N.º  42/2012 ========== 

========== Oriunda do Serviço de Contraordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 12/2012, datada de 31 de Maio, último, do seguinte teor: ---------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, à Sr.ª MARIA DINA DA PIEDADE MENDES, 

residente na Rua da Mata, localidade de Granjinha, freguesia de Sever, Município de Moimenta da Beira, 

foi instaurado o processo de contraordenação n.º 42/2011, por possuir o prédio sito junto à Estrada 

Nacional 226, localidade de Arcas, freguesia de Sever, Município de Moimenta da Beira, sem proceder à 

limpeza do mesmo, o qual se encontrava com ervas e arbustos. -------------------------------------------- 

----- No âmbito da instrução do citado processo de contraordenação foram adotadas as seguintes 

diligências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1- Notificou-se a arguida para, comparecer nos Serviços de Contraordenações a fim de ser ouvida 

em declarações e alegar o que tiver por conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e 

constituir advogado de defesa, nos termos legais. ------------------------------------------------------------  

----- 2- A arguida apresentou defesa escrita. ----------------------------------------------------------------- 

----- 3- Em 31 de maio de 2012, a Fiscalização Municipal emitiu a Informação n.º 63/FISC., referindo 

que a arguida já procedeu à limpeza do terreno em causa. -------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contraordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contraordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando que a arguida procedeu à limpeza do local, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redação dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças”  

024 – 150/160/000 – ARTENAVE ATELIER – ASSOCIAÇÃO D E SOLIDARIEDADE  == 

========== Oriundo da ARTENAVE ATELIER, presente à reunião o ofício nº. 

31/6.12/12, datado de 24 de Maio, último, a informar que vai dar início à construção da 

obra do “Lar Residencial de Moimenta da Beira”, pelo que solicita autorização para isolar 

e ocupar como estaleiro os terrenos contíguos que pertencem à Câmara Municipal. ------- 

DELIBERAÇÃO:  Atendendo aos fins sociais a que se destina a obra supra referida, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do referido terreno, para os 

efeitos pretendidos. ==================================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

025 – 210/207/000 – RODAS E MOTORES – CLUBE MOTORIZ ADO DE MOIMENTA 

DA BEIRA – Pedido de subsídio  ========================================= 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício 

com a referência RM/LS/04/12, datado de 21 de Maio, último, informando que, no âmbito 

das Festas de S. João/2012, está prevista a organização de uma prova noturna de 

perícia automóvel, pelo que solicita a atribuição de um subsídio no valor de € 1.000,00 
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(mil euros), no sentido de ajudar a suportar os custos com a organização do respetivo 

evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, que 

emitiu o respetivo parecer, anexo a esta candidatura. ----------------------------------------------- 

----- 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 30 de 

maio, último, existia um saldo disponível de € 336.555,54 (trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e 

cinquenta e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos) estando, previsto no Plano de Atividades 

Municipais, no objetivo 2.5.2., código 03 e n.º 43/2011, com a dotação de € 2.600,00 (dois mil e 

seiscentos euros), tendo sido feita a proposta de cabimento com o n.º 828, no valor de € 1.000,00 (mil 

euros)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Clube um 

apoio financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros), para os fins propostos. ======= 

026 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURA L ARCOZELENSE –  

Passeio em Carros Antigos e Clássicos – Pedido de s ubsídio  ================= 

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

ofício, datado de 11 de Maio, último, informando que irá realizar, no próximo dia 1 de 

Julho, o já tradicional “Passeio em Carros Antigos e Clássicos”, pelo que solicita a 

atribuição de um subsídio no valor de € 500,00 (quinhentos euros), para comparticipar 

os custos com a organização do referido evento. ----------------------------------------------------- 
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----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, que 

emitiu o respetivo parecer, anexo a esta candidatura. ----------------------------------------------- 

----- 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 30 de 

maio, último, existia um saldo disponível de € 335.555,54 (trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e 

cinquenta e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos) estando, previsto no Plano de Atividades 

Municipais, no objetivo 2.5.1., código 07 e n.º 39/2012, com a dotação de € 2.000,00 (dois mil euros), 

tendo sido feita a proposta de cabimento com o n.º 829, no valor de € 500,00 (quinhentos euros)”. ---- 

DELIBERAÇÃO : Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação um 

apoio financeiro no montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

027 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL – Dia da Freguesia –  

Pedido de subsídio  =================================================== 

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

ofício, com a referência 106/12, datado de 29 de Maio, último, informando que irá 

organizar, no próximo dia 23 de Julho, o “Dia da Freguesia”, integrado nas festas da 

Freguesia de Leomil, em honra de S. Tiago, com algumas atividades lúdicas, 

desportivas e culturais, bem como com a realização de um concerto à noite com a 

Orquestra Ligeira do Exército. Nesta conformidade, vem solicitar um subsídio no valor de 
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€ 1.500,00 (mil e quinhentos euros), correspondente a cerca de 50% dos encargos 

previstos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 1 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 11.232,85 (onze mil duzentos e trinta e dois euros e 

oitenta e cinco cêntimos), tendo sido feita a proposta de cabimento com o n.º 861, no valor de € 

1.500,00 (mil e quinhentos euros)”. --------------------------------------------------------------------------- 

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

apoio financeiro no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

028 – 230/270/000 – ARTENAVE ATELIER – Conciliação de contas e celebração de 

novo Protocolo de Colaboração  ========================================= 

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

reunião a Informação n.º 03/DEF/PF, datada de 24 de Janeiro, último, relativa a 

conciliação de contas entre a instituição referenciada em epígrafe e esta Câmara 

Municipal, referente à utilização da viatura propriedade da Artenave, anexando, para o 

efeito, uma proposta de minuta de Protocolo de Colaboração para a cedência mútua de 

equipamentos e serviços, que nesta ata se consideram integralmente transcritas e dela 

ficam a fazer parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as condições 
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expressas na minuta do referido Protocolo de Colaboração, autorizando o Senhor 

Presidente a proceder à respetiva assinatura. ================================ 

“Património” 

029 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Pedido de 

arrendamento da loja nº. 7  ============================================= 

========== Oriunda da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, presente à reunião a Informação 

n.º NAJUR/02/2012, datada de 5 do corrente mês, com o seguinte teor: ---------------------- 

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 05 de junho do corrente ano, a peticionante 

acima identificada solicita o arrendamento de uma loja, do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, 

para “(...) fins comerciais (...)”. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste momento, encontra-se disponível, para arrendamento, a loja n.º 7, do Mercado Municipal de 

Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, 

“(...) a atribuição das lojas será efetuada por meio de propostas em carta fechada a potenciais 

interessados(...) – cfr. nesse sentido o artigo 5.º, do referido diploma legal. ------------------------------- 

----- No entanto, o n.º 3 do mesmo normativo estabelece que, excecionalmente, sem necessidade de 

recurso à publicação por meio de edital, quando a Câmara Municipal considerar a proposta de interesse 

relevante poderá determinar a adjudicação de lojas, mediante o recurso à figura do ajuste direto, cujo 

preço não poderá ser inferior a € 2.50 m/2. ------------------------------------------------------------------- 

----- Por ser importante, chama-se a atenção para o artigo 3.º, do diploma legal acima citado, segundo 

o qual a atividade de abastecimento público a que se destina o comércio praticado no Mercado 

Municipal será exercida por particulares em regime de licença de utilização dos respetivos locais 

de venda, conferida pela Câmara Municipal e por contratos de arrendamento com esta 

celebrados (sublinhado nosso).”------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, acionar o procedimento de 
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hasta pública para o arrendamento da loja n.º 7, do mercado municipal, nos termos 

legais e regulamentares. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, designar a seguinte Comissão para 

o procedimento concursal: ---------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, Vereadora em regime de 

tempo inteiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

VOGAIS EFETIVOS:  PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO, Chefe da Divisão 

Económica e Financeira, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e 

NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, Técnico Superior; ---------------------------------------------- 

VOGAIS SUPLENTES:  ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, Vereador em regime de 

tempo inteiro, e PAULO MIGUEL RODRIGUES SOARES, Coordenador Técnico. ===== 

 “Tesouraria” 

030 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 7, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 146.841,19 (cento e 

quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um euros e dezanove cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   33.225,13 

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 113.616,06 

                           TOTAL……………...... € 146.841,19 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  
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03.01 – DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS  

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

031 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE  MOIMENTA DA 

BEIRA ============================================================= 

========== Oriunda da Técnica Superior, ANA PAULA CARVALHO SOARES 

COUTINHO, presente à reunião a informação n.º 6/2012, datada de 1 do corrente mês, 

com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “No âmbito da empreitada supra referida, e até à presente data, foram efetuados 11 autos de 

medição, os quais apresentam os seguintes valores: --------------------------------------------------------- 

----- 1 – 90.936,98 € ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 – 68.621,25 € ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 – 156.077,59 € ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4 – 160.644,42 € ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 5 – 92.185,04 € ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 6 – 64.332,53 € ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 7 – 241.883,34 € ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 8 – 71.539,28 € ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 9 – 144.780,16 € ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 10 – 51.062,43 € ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 11 – 77.504,09 € ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Como se constata, os autos de medição n.ºs 3, 4 e 7, aprovados pelo Sr. Presidente da Câmara, 
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apresentam uma despesa superior a 150.000,00 €, cada. --------------------------------------------------- 

----- Conforme dispõe o art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, o Sr. Presidente da 

Câmara tem competência para aprovar despesa até ao montante de € 149.639,36 €, pelo que a 

competência para aprovação de despesa acima desse valor passaria para a Câmara Municipal. ---------- 

----- É de salientar que a empreitada foi adjudicada pela Câmara Municipal, em sua reunião realizada 

em 24 de fevereiro de 2011, na qual foi aprovada a despesa total, ou seja, 2.814.660,60 € à qual 

acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Contudo, e como tem sido hábito apresentar os autos de medição, para efeitos de aprovação, à 

Câmara Municipal, quando superiores ao limite indicado, sou de opinião que os mesmos sejam 

presentes à reunião de Câmara para efeitos de ratificação.” ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os Despachos do 

Senhor Presidente da Câmara, referentes à aprovação das despesas dos autos de 

medição nºs. 3, 4 e 7, acima referidos. ===================================== 

 03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

032 - 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 
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ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETOS DE ARQUITETURA / ESPECIALIDADES 

DEFERIDOS”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” 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:  ===================================== 

----- ADÃO DE JESUS FERREIRA, para construção de um muro de vedação, com 6m, 

que pretende levar a efeito na localidade de Barragem do Vilar, Freguesia de Vilar, a que 

se refere o Proc.º n.º 56.12; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- ILÍDIO JUBILADO DOS SANTOS, para ocupação da via pública com materiais, em 

3m2, na Rua da Marquesa, Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 58.12. ---- 

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

----- FERNANDO MANUEL DE JESUS PEREIRA, para construção de uma habitação 

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

Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 7.12; ------------------------------------------------------------------ 

----- ELSA MARIA FORMOSO DOS SANTOS, para construção / legalização de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Corgo, Freguesia de Baldos, a que se 

refere o Proc.º n.º 49.12; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- AVIPAIVA – AVICULTURA, LDA, para construção de um edifício destinado a 

exploração avícola, que pretende levar a efeito no lugar denominado Avenal, na 

localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 52.12; --- 
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----- NORBETO GOMES TEIXEIRA, para reconstrução e alteração de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Eiró, na localidade de Semitela, Freguesia de Leomil, a que 

se refere o Proc.º n.º 51.12. --------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA / ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  ============== 

----- CATARINA SOFIA DE JESUS SIMÕES, para construção de uma habitação 

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

Sever, a que se refere o Proc.º n.º 107.06; ------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO MANUEL DE SOUSA SANTOS, para construção de uma habitação 

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

a que se refere o Proc.º n.º 205.07. ----------------------------------------------------------------------- 

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

----- ALFREDO JOSÉ PARENTE FONSECA SANTOS, para legalização das alterações 

de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Vale, na localidade de São 

Martinho, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 110.11; ------------------------------ 

----- VITOR DANIEL GOMES VIEIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Campo, Freguesia de Cabaços, a que se 

refere o Proc.º n.º 152.11; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- DANIEL ROSA DE ALMEIDA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Rebolal, Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proc.º n.º 15.12. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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033 - 360/337/7.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  Informação Prévia –  

Renovação  ========================================================== 

========== Oriundo do Senhor NUNO DUARTE PEREIRA DA FONSECA, presente à 

reunião um pedido de prorrogação do prazo de validade da aprovação do pedido de 

informação prévia para construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado Abrunhais, Freguesia de Leomil. ------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 159-SV/DOP/2012, de 31 de Maio, 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a decisão favorável 

para o pedido de informação prévia. =======================================  

034 – 360/991/23.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo do Senhor ARTUR MANUEL DA COSTA BOTELHO e outros, 

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 158-SV/DOP/2012, datada de 31 

de Maio, último, emitindo parecer favorável. ---------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

035 – 360/991/24.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora MARIA AUGUSTA VICENTE DE BASTOS e Outros, 

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 161-SV/DOP/2012, datada de 04 

do corrente mês, emitindo parecer favorável. ---------------------------------------------------------- 

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

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

04 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

“Educação” 

036 – 710/714/300 – 1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO – En cerramento da EB1 de 

Baldos  ============================================================= 

========== Oriundo do Presidente da Junta de Freguesia de Baldos, Basílio Pureza 

Requeijo Carvalho, presente à reunião um ofício, datado de 16 de Maio, último, que 
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nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde, 

pelas razões ali descritas, manifesta preocupação pelo provável encerramento da EB1 

de Baldos, solicitando à Câmara Municipal que pondere bem os “prós e contras” desta 

decisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, levar em consideração a 

posição emanada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Baldos no âmbito do 

desenvolvimento deste processo. Mais foi deliberado, e também por unanimidade, 

transmitir ao referido autarca a posição que a Câmara Municipal já assumiu sobre a 

matéria em questão, em reunião ordinária realizada em 13 de Abril, último, exarada a 

folhas 226, ponto 218, do livro de atas 144. ================================== 

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 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 

11H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


