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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E UM DE  JUNHO DO ANO 

DE DOIS MIL E TREZE ================================================= 

ATA N.º 13/13 

========== Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, 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, LUÍS 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 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. ===================================== 

ORDEM DO DIA 
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2 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

232 – 210/994/000 – NORMA DE CONTROLO INTERNO – Apr ovação da Câmara 

Municipal =========================================================== 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, datada 

de 18 do corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------- 

----- “Considerando que a Norma de Controlo Interno em vigor neste Município foi aprovada na Reunião 

de Câmara de 30 de novembro de 2001, e em face de diversas alterações legislativas, em diversas 

áreas, a mesma se encontra desatualizada, proponho para discussão e aprovação a sua atualização, 

nos termos da Norma de Controlo Interno em anexo.” ------------------------------------------------------- 

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

controlo interno, devendo ser acionados os procedimentos tendentes à sua eficácia, nos 

termos legais. ======================================================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

233 – 130/151/100 – FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA D E SANTO ADRIÃO DE 

CABAÇOS – Cedência, a título gratuito, do artigo rú stico n.º 370, da Freguesia de 

Cabaços  =========================================================== 

========== Oriunda do Conselho Económico Paroquial da Fabrica da Igreja da 

Paroquia de Cabaços, presente à reunião uma comunicação, datada de 4 do corrente 

mês, através da qual dá conhecimento que, como consta no ponto 2, da ata n.º 22, 

deliberou, por unanimidade, ceder à Câmara Municipal, a titulo gratuito, o artigo rústico 

n.º 370, situado no Carregal, onde existe o depósito da água que abastece a freguesia 
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de Cabaços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a cedência do referido prédio rústico, nos termos propostos, devendo o mesmo passar a 

pertencer ao domínio privado do Município de Moimenta da Beira. ================= 

234 – 130/151/300 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Proposta de 

pagamento de terrenos para execução do Parque Indus trial  ==================  

========== Oriunda do Senhor MANUEL TOMÁS MORGADO DA FONSECA, 

presente à reunião uma comunicação, registada nesta Câmara Municipal, em 21 de 

dezembro de 2012, sob o n.º 7833, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, a propor o pagamento do valor de € 150.000,00 (cento 

e cinquenta mil euros), em 24 prestações, pelo terreno utilizado por esta Câmara 

Municipal para a construção do estacionamento e do arruamento de acesso ao Parque 

Industrial, considerando que não foi possível realizar a divisão do seu lote n.º 1, sito no 

dito Parque Industrial, bem como a permuta de terrenos anteriormente acordada. ---------- 

----- 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 0102/070101, onde, em 18 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 16.955,00 (dezasseis mil novecentos e cinquenta e cinco 

mil euros), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no objetivo 3.2., código 08 

e n.º 73/2012, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 0,00 (zero euros). --------------- 

----- No orçamento atual “2013”, o saldo disponível nesta data é zero, mas está previsto nas dotações 
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dos anos seguintes o valor de € 1.600.000,00.” --------------------------------------------------------------  

----- A propósito, o Senhor Presidente fez uma síntese de todo o processo, que retroage 

ao ano de 1997, fazendo alusão, em particular, às diversas deliberações que a Câmara 

Municipal tomou sobre este assunto. Nesta conformidade, em ordem a resolver 

definitivamente este assunto, evitando até que o mesmo possa ser dirimido em 

contencioso nos Tribunais, o Senhor Presidente propôs que a Câmara Municipal 

ponderasse a aquisição dos terrenos que pertencem ao requerente, cuja área total, 

ainda a confirmar por medições a efetuar pelos serviços técnicos, se estima em 13.789 

m2, e que seja estabelecido com o referido proprietário um plano de pagamentos 

faseado de acordo com as possibilidades financeiras; ----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO : Considerando as razões e os factos invocados, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, mandatar o Senhor Presidente para encetar as negociações tendentes 

à formalização do processo de aquisição dos terrenos supra mencionados, ao preço 

máximo de € 12,63 (doze euros e sessenta e três cêntimos), por metro quadrado, 

devendo estabelecer, para o efeito, uma prestação mensal igual e contínua, até integral 

pagamento do valor que vier a ser acordado. ================================= 

235 – 130/151/700 – QUIOSQUE SITO NA PRAÇETA JOSÉ R EQUEIJO - HASTA 

PÚBLICA PARA ARRENDAMENTO – Ata de abertura e análi se de propostas  ===== 

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

de 10 de maio, último, exarada a folhas 218, ponto 191, deste livro de atas, em que foi 

deliberado acionar um procedimento de hasta pública, nos termos legais, para o 
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arrendamento do quiosque mencionado em epígrafe, tendo como base de licitação o 

valor mensal de € 100,00 (cem euros), presente à reunião a ata de abertura e análise de 

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

integrante, informando que foi entregue à empresa TRAVEL GATE, LDA. o 

arrendamento do referido imóvel, pelo período de um ano e pelo valor mensal de € 

100,00 (cem euros), tendo a referida empresa sido a única interessada a comparecer na 

hasta pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à adjudicação do 

arrendamento do estabelecimento “QUIOSQUE SITO NA PRAÇETA JOSÉ REQUEIJO”, 

pelo período de um ano, à empresa TRAVEL GATE, LDA., pelo valor de € 100,00 (cem 

euros), correspondente à renda mensal. ---------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente a 

assinar o respetivo contrato de arrendamento. ================================ 

236 – 130/151/700 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – R EGISTO DE ALVARÁ 

DE LOTEAMENTO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL D E MOIMENTA 

DA BEIRA  ========================================================== 

========== Oriundo do GABINETE JURÍDICO, presente à reunião o Parecer n.º 14.13, 

datado de 17 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, informando que se procedeu ao registo do alvará de 

loteamento do Bairro da Barragem do Vilar, pelo que, a partir deste momento, a Câmara 

Municipal está em condições de escriturar as habitações existentes no referido bairro, 
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devendo, previamente, serem definidas as respetivas condições, atendendo às diversas 

realidades existentes no mesmo. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre o assunto em causa, o Senhor Presidente fez uma síntese de todo o 

processo, aludindo às diversas deliberações que os órgãos municipais tomaram sobre o 

assunto, designadamente pela Câmara Municipal em 07 de fevereiro de 1996, e pela 

Assembleia Municipal em 27 do mesmo mês, em que foi aprovado o regulamento das 

condições gerais de alienação, estabelecendo os preços por metro quadrado para a 

área coberta e logradouro, e permitindo a formalização de contratos-promessa de 

compra e venda com diversos promitentes compradores. ------------------------------------------ 

----- Mais foi informado pelo Senhor Presidente que, neste momento, apenas as 

situações isentas de qualquer dúvida quanto à legitimidade do promitente comprador 

devem ser objeto de escritura pública de compra e venda, e que irá apresentar em 

próxima reunião do Executivo uma proposta tendente à alienação dos novos lotes 

criados no âmbito do loteamento agora registado. ---------------------------------------------------   

----- A propósito, o Vereador da coligação PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, 

congratulou-se pelo facto da Câmara Municipal ter conseguido finalmente legalizar este 

processo, ao fim de mais de vinte anos, fazendo também uma proposta verbal no 

sentido de que as receitas que viessem a dar entrada na Câmara, por via da aquisição 

dos terrenos e dos imóveis, pudessem ser reinvestidas na recuperação de imóveis 

degradados e nas infraestruturas ali existentes. -----------------------------------------------------    

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar os outorgantes que 
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celebraram os contratos-promessa de compra e venda do registo do aludido alvará de 

loteamento e da possibilidade de celebração da escritura definitiva de compra e venda. = 

237 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – LOJA N.º 

12 – Pedido de arrendamento  =========================================== 

========== Oriunda do GABINETE JURÍDICO, presente à reunião a Informação n.º 

03/13, datada de 3 do corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------- 

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 24 de maio do corrente ano, o peticionante 

António Pires Correia solicita o arrendamento da loja n.º 12, do Mercado Municipal de Moimenta da 

Beira para “(…) venda de caracóis cozidos(…)”. --------------------------------------------------------------- 

----- Neste momento a loja n.º 12, do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, encontra-se disponível, 

para arrendamento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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, adjudicar ao requerente o 

arrendamento da Loja n.º 12, do Mercado Municipal, por ajuste direto, nos termos do 
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disposto no n.º 3, do artigo 4.º, do Regulamento do Mercado Municipal, de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar o adjudicatário que deverá 

outorgar o respetivo contrato de arrendamento, com uma renda mensal de € 79,00 

(setenta e nove euros). ================================================= 

02.02.04. TESOURARIA 

238 - 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 € 333.867,77 (trezentos 

e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e sete euros e setenta e sete cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  188.902,64 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €  144.965,13 

                              TOTAL…………..….... €  333.867,77 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS PARTICULARES” 

239 - 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 
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de atas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguir se 

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

DEFERIDOS”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “ALTERAÇÃO DE 

USO DEFERIDA”, “PROJETO DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS DEFERIDO”, 

“INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM DE GPL DEFERIDOS” e “POSTO DE 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LIQUIDOS PARA CONSUMO PRÓPRIO 

DEFERIDO” 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:  ===================================== 

----- MARIA DINA FERREIRA GOUVEIA , para ocupação da via pública com andaimes 

em 3 m2, na Rua Direita, Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 44.13; ----- 

----- MANUEL ANTÓNIO SOBRAL MORGADO , para construção de um muro de 

vedação, com 30m, que pretende levar a efeito no lugar denominado São Francisco, na 

localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 

46.13; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS FILIPE OLIVEIRA LOPES , para ocupação da via pública com andaimes 

em 10 m2, na Rua Professor Cardoso Inácio, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 47.13; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- AGOSTINHO DE JESUS LAUREANO, para ocupação da via pública com andaimes 

em 10 m2, na Rua da Pedra, Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proc.º 

n.º 51.13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- PEDRO MIGUEL CORREIA DE PAIVA, para construção de uma habitação 

unifamiliar e muro de vedação, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

Verdegual, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 1.13; ------------------------------- 

----- LAPIFRUTAS, SA, para construção de um armazém, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado Mansilha, na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proc.º n.º 45.13. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- JORGE MIGUEL DE ABREU BOTELHO, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita na Rua José da Costa Pinto, Freguesia de Peva, a que se 

refere o Proc.º n.º 102.12; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL DE SOUSA MERGULHÃO, para alteração do rés do chão de uma 

habitação, sita na Rua Campo da Fonte, Freguesia de Nagosa, a que se refere o Proc.º 

n.º 16.13; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ALEXANDRE JOSÉ DE JESUS MATOS, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no Lugar da Cerca, na localidade de Arcozelo do 

Cabe, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 34.13. ------------------------------ 

ALTERAÇÃO DE USO DEFERIDA:  ======================================= 
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----- JOÃO RIBEIRO TEIXEIRA, para alteração do uso da fração E, para prestação de 

serviços, de um edifício sito na Rua Dr. Sá Carneiro, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 582.93. ------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS DEFERIDO:  =================== 

----- POLIMAGRA – GRANITOS E MÁRMORES POLIDOS, S.A., para remodelação de 

um terreno sito no lugar denominado Lameirais, Freguesia de Moimenta da Beira, a que 

se refere o Proc.º n.º 1.13. ---------------------------------------------------------------------------------- 

INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM GPL DEFERIDOS:  ======================== 

----- REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A, para instalação de armazenagem de gases de 

petróleo liquefeitos Classe B2, com capacidade útil de 4,48m3, que pretende levar a 

efeito na Av. da República, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

48.13; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A, para instalação de armazenagem de gases de 

petróleo liquefeitos Classe B2, com capacidade útil de 4,48m3, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado Temporão de Cima, Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proc.º n.º 49.13. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LIQUIDOS PAR A CONSUMO 

PRÓPRIO DEFERIDO: ================================================= 

----- FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO & FILHOS LDA, para instalação de um 

posto de abastecimento de combustíveis líquidos para consumo próprio, que pretende 

levar a efeito na localidade de Granjinha, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º 
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n.º 35.13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 de o assunto 

a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão do indeferimento por si 

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

240 – 360/337/23.11 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA –  Construção de uma  

habitação unifamiliar - Recurso ========================================= 

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

CAIADO, onde foi decidido indeferir o processo pertencente ao Senhor DAVID MANUEL 

DE JESUS FONSECA CENTEIO, relativamente ao pedido de informação prévia para 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado Lagoa, 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 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a nova redação 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. --------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a seguinte informação: 
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“Mantém-se o teor da informação técnica n.º 39-LS/DPOUA/13.”, de 13 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 : A Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

apresentado e aprovar o pedido de informação prévia, sendo da total responsabilidade 

do requerente a execução de qualquer infraestrutura em falta. ==================== 

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

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

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

241 – 360/338/88.09 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de especialidades –  

Construção de um edifício destinado a aviário  ============================= 

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

reunião realizada em 18 de janeiro, último, exarada a folhas 43, ponto 42, deste livro de 

atas, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de construção de um edifício 

destinado a aviário, que o Senhor LUÍS FILIPE SEIXAS pretende levar a efeito no lugar 

denominado São Miguel, Freguesia de Paradinha, aprovar o projeto de arquitetura, 

novamente, 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 180-
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SV/DPOUA/13, de 17 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador da 

coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, aprovar os projetos de 

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

242 - 360/344/582.93 – OBRAS PARTICULARES – Constit uição de propriedade 

horizontal - Alteração  ================================================= 

========== Oriundo do Senhor JOÃO RIBEIRO TEIXEIRA, presente à reunião um 

pedido de alteração à certidão de constituição de propriedade horizontal, de um edifício 

sito na Rua Dr. Sá Carneiro, nesta Vila de Moimenta da Beira. ----------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 178-

SV/DOP/13, de 14 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, emitir a respetiva certidão de alteração à propriedade horizontal. ======= 

01. ORGÃOS DA AUTARQUIA  

243 - 020/001/000 – RENÚNCIA DE MANDATO  ============================== 

========== O Senhor Vereador da coligação PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, 

solicitou a palavra para informar que esta tinha sido a última reunião do Executivo em 

que participava, face à renúncia ao mandato que iria apresentar nos termos legais. Mais 
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informou o Senhor Vereador que tinha sido um privilégio ter tido a oportunidade de 

participar ao longo de duas décadas na condução dos destinos do concelho, ao mesmo 

tempo que agradeceu todo o apoio prestado e desejou ao Senhor Presidente e a toda a 

equipa de Vereadores e Colaboradores as maiores felicidades. ----------------------------------

----- A propósito, o Senhor Presidente da Câmara fez questão de sublinhar a importância 

do exercício de funções do Senhor Vereador que, a seu pedido, agora cessam. Na 

verdade, durante cerca de vinte anos, o Senhor Vereador Jorge de Jesus Costa dedicou 

muito da sua vida ao Município de Moimenta da Beira e aos seus Munícipes, nem 

sempre em condições fáceis, mas com uma determinação que é digna de registo. O 

Senhor Presidente da Câmara quis deixar, em nome do Município uma palavra de 

grande apreço e de agradecimento por todo este esforço e toda esta dedicação, ao 

mesmo tempo que desejou, também em nome pessoal, as maiores venturas para a sua 

vida pessoal e profissional, estando certo que onde quer que esteja, seja em que 

funções forem, estará sempre ao serviço dos homens que o rodearem, como sempre 

fez, enquanto muito digno Vereador da Câmara Municipal de Moimenta da Beira. ---------- 

----- A propósito, o Vereador da coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA 

ditou para a ata a seguinte declaração: ------------------------------------------------------------------ 

----- “Face ao teor da comunicação do companheiro de partido e de coligação, Senhor Vereador Dr. 

Jorge Costa, em que informa terminar aqui, por renuncia, o seu mandato autárquico, com fundamento 

em razões de caráter pessoal e profissional, que implicam, inclusive, o seu afastamento temporário do 

País, nesta fase da sua vida, quero deixar aqui um voto de reconhecimento e apreço pelo trabalho 

desenvolvido em prol das gentes e do desenvolvimento deste Município de Moimenta da Beira. Durante 
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os meus dois mandatos em que tive o privilégio de partilhar a sua presença e companhia, verifiquei a 

qualidade das suas intervenções, e tive a oportunidade de testemunhar o seu empenho e dedicação em 

contribuir para o bem-estar da população deste Concelho, designadamente, na promoção da nossa 

identidade cultural e social, na defesa dos nossos valores patrimoniais e históricos e, ainda, na 

promoção harmoniosa do nosso edificado urbanístico, entre outras. -------------------------------------- 

----- Guardarei sempre na memória os momentos de convívio, de intercâmbio de pontos de vista, de 

partilha de tantas iniciativas conjuntas e, sobretudo, o espírito de disponibilidade e de cooperação que 

sempre lhe encontrei. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Juntos procuramos encontrar soluções para melhorar os serviços prestados à população, nos 

vários domínios da vida, do económico ao político, passando pelo cultural e social. ----------------------- 

----- Ao Vereador Jorge Costa reconheço o lugar que por mérito lhe é devido, ao longo de quase duas 

décadas da atividade autárquica, anos que, como se veio a demonstrar, representam o período de 

maior desenvolvimento de sempre e da melhor qualidade de vida, no Município de Moimenta da Beira. - 

Ao reiterar o orgulho e a honra que tive de o ter como companheiro quero agradecer o apoio recebido e 

testemunhar o meu apreço e reconhecimento pelo contributo prestado para prestigiar o nome e a 

imagem da Câmara Municipal de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------

---- Termino, deixando votos de muitas felicidades para esta nova fase da vida pessoal e profissional ao 

amigo Jorge de Jesus Costa”. ------------------------------------------------------------------------------------

----- De igual modo, o Vereador da Coligação PSD/CDS-PP, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

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

----- “Reconhecidamente agradece todo o empenho, dedicação e inteligência que sempre demonstrou 

neste período de mandato, em que, conjuntamente e na mesma bancada, tentamos ajudar este 

município. Assim, desejo que todos os seus objetivos pessoais e profissionais se concretizem, pois que o 

seu sucesso se suceda sucessivamente sem cessar, e informá-lo que o seu supremo sucesso também é 

um sucesso para nós.” ==================================================== 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA  ================= 

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

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

desta reunião, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores 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 

11H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


