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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CINCO DE JULH O DO ANO DE 

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

ATA N.º 14/13 

========== Aos cinco dias do mês de julho 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, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO e RICARDO MIGUEL DE 

CARVALHO TOJAL, 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, 

apresentado pela Vereadora, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, deferido por 

Despacho do Senhor Presidente, nos termos da competência delegada pela Câmara 

Municipal, em reunião realizada em 13 de outubro de 2009. ====================== 

01. ORGÃOS DA AUTARQUIA  

001 – 020/001/000 – ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CÂMA RA MUNICIPAL –  

Renúncia de mandato – Substituição  ===================================== 

========== Presente à reunião a comunicação do Senhor Vereador, JORGE DE 

JESUS COSTA, registada em 26 de junho, último, sob o nº. 3463, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a apresentar o 

pedido de renúncia ao mandato, solicitando que sejam diligenciados os mecanismos 

legais conducentes à sua substituição. ------------------------------------------------------------------ 

----- Tendo sido convocado nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, dos artigos 

59º. e 79º., da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, e encontrando-se presente o cidadão 

imediatamente a seguir na ordem de precedência da lista apresentada pela Coligação 

PSD/PP, RICARDO MIGUEL DE CARVALHO TOJAL, portador do bilhete de identidade 

nº. 11960826, emitido em Braga em 01/10/2008 e válido até 01/09/2014, foi chamado a 

integrar o órgão executivo, após ter sido verificada a sua identidade e legitimidade para 

o preenchimento da vaga, iniciando de imediato o exercício das respetivas funções de 



 F lF lF lF l.3 
____________ 

 

____________ 

2013.07.05 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 74 74 74 7     

                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 

                                                                   
 
Vereador e passando a tomar parte nos trabalhos da presente reunião. ============= 

========== O Senhor Presidente da Câmara deu as boas vindas ao Senhor Vereador 

RICARDO MIGUEL DE CARVALHO TOJAL, afirmando que o município tem muito gosto 

em acolher a sua presença neste órgão executivo. --------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador da coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, deu 

as boas vindas ao referido Vereador, afirmando que não tem dúvidas sobre o empenho 

e dedicação que irá ter ao serviço do município. ------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador da coligação PSD/CDS-PP, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA 

COELHO, deu também as boas vindas ao Vereador RICARDO TOJAL, fazendo votos 

que a sua juventude e competência sejam colocadas ao serviço do progresso do 

município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Vereador, RICARDO MIGUEL DE CARVALHO TOJAL, cumprimentou o 

Senhor Presidente e os Senhores Vereadores presentes nesta reunião, afirmando que 

sente orgulho e satisfação por passar a fazer parte do órgão executivo municipal e que 

irá trabalhar em prol do desenvolvimento do município. ========================= 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

002 – 150/160/000 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - Pedid o de isenção de 

pagamento  ========================================================== 
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========== Presente à reunião um requerimento do Senhor ANTÓNIO MANUEL 

PIRES CORREIA, datado de 27 de maio, último, a solicitar que lhe seja reduzido 

parcialmente ou na totalidade o pagamento pela ocupação da via pública com esplanada 

do seu estabelecimento comercial, designado de “Cervejaria Terreiro”, sito no Terreiro 

das Freiras, nesta Vila, durante os meses de junho, julho, agosto e setembro, do 

corrente ano, devido à crise económica que se atravessa. -----------------------------------------  

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS, a 

mesma prestou a informação n.º 19/2013, datada de 27 de junho, último, do seguinte 

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

----- “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 7 do corrente mês, 

inserto no requerimento apresentado pelo Senhor António Manuel Pires Correia, Gerente da Cervejaria 

Terreiro, nesta Vila, datado de 27 de maio, último, cumpre-me informar o seguinte: ---------------------- 

----- O Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor neste Município, não 

prevê este tipo de isenções. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais se informa que o requerente não fez qualquer pedido para ocupação da via pública, conforme 

previsto na alínea b), do nº. 1, do artigo 10º., do Decreto-Lei 48/2011, de 1 de abril.” ------------------- 

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

o pedido por falta de enquadramento legal. ================================== 

2 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

003 - 210/207/000 – UNICEF – Comité Português para a Unicef – Pedido de subsídio 

para o auxílio a crianças afetadas pela poliomielit e ========================= 

========== Oriundo do Comité referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 
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circular, com a referência IM10-120738, datada de junho, último, solicitando a atribuição 

de um subsídio para ajudar a combater as causas que, direta ou indiretamente, 

continuam a contribuir para o flagelo referido em epígrafe. ---------------------------------------- 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 2 do 

corrente mês existia um saldo disponível de € 2.579,22 (dois mil quinhentos e setenta e nove euros e 

vinte e dois cêntimos), tendo sido feita a proposta de cabimento com o n.º 1172, no valor de € 100,00 

(cem euros).” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

montante de € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ====================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

004 – 130/151/100 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Proposta de 

aquisição de terreno para ampliação e ordenamento  ======================== 

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

de 2 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------ 

----- “Considerando o interesse da Câmara Municipal em adquirir um terreno amplo que se situa entre o 

Parque Industrial de S. Miguel e a Estrada Municipal que liga Moimenta da Beira a Castelo, com vista à 

ampliação e ordenamento do referido loteamento industrial, com evidentes vantagens urbanísticas e de 

promoção da nossa economia. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando ainda a disponibilidade manifestada pela Junta de Freguesia de Moimenta da Beira 

para a referida transação, proponho: ------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Que seja adquirida à Freguesia de Moimenta da Beira, pessoa coletiva N.º NIF 507018125, com 
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sede em Moimenta da Beira, o artigo rústico sito a Fragas da Forca, inscrito sob o n.º 528, da freguesia 

de Moimenta da Beira, com a área de 11.700,00 m/2, conforme planta anexa. ---------------------------- 

----- 2. Que o preço de aquisição seja € 5,00 / m2 (cinco euros), perfazendo o valor de € 58.500,00 

(cinquenta e oito mil e quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Que por conta do orçamento do ano corrente sejam liquidados € 25.000,00, sendo os restantes 

€ 33.500,00 inscritos no orçamento de 2014.” ---------------------------------------------------------------- 

----- 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 2 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 36.955,01 (trinta e seis mil novecentos e cinquenta e 

cinco euros e um cêntimo), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no 

Objetivo 3.2., Código 08 e Projeto nº 73/2012, no montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros).”  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a aquisição do 

referido terreno rústico, com vista à ampliação e ordenamento do referido loteamento 

industrial, nos exatos termos propostos pelo Senhor Presidente. ================== 

005 – 130/151/100 – INTERVENÇÃO EXECUTADA NA INTERS EÇÃO DA RUA DO 

VALE E DA RUA DO RAMOSEIRO, EM ALVITE – Proposta de  demolição de prédio 

urbano  ============================================================= 

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

de 1 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------ 

----- “Considerando a intervenção a ser executada na interseção da Rua do Vale e a Rua do Ramoseiro, 

em Alvite, onde se encontra implantado um edifício construído sem qualquer afastamento aos referidos 

arruamentos, o que implica constrangimentos ao tráfego local. --------------------------------------------- 
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----- Considerando ainda que se afigura viável a demolição do referido edifício, com ganhos evidentes 

para o domínio público e para a segurança de circulação naquele local, proponho: ------------------------ 

----- 1. Que seja concedida uma indemnização à senhora Maria do Céu dos Santos Fernandes, NIF 

166106224, residente na rua Outeiro da Arge, n.º 3 em Alvite, Moimenta da Beira, pela cedência, para 

demolição, do prédio urbano, inscrito sob o n.º 1232, da freguesia de Alvite, com a área de 16 m/2, 

conforme planta de localização anexa. ------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que o preço de aquisição seja € 2.030,00 (dois mil e trinta euros), resultante do valor da 

avaliação efetuada pelo Serviço de Finanças de Moimenta da Beira em 14/12/2012, pela ficha de 

avaliação n.º 5582221.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/07010401, onde, em 2 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 125.592,78 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e 

noventa e dois euros e setenta e oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objetivo 2.4.2., Código 01 e Projeto nº 14/2012, no montante de € 58.667,54 

(cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos).” ---------------- 

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

Senhor Presidente, no sentido da aquisição do referido prédio urbano, a que se refere o 

artigo urbano nº. 1232, da freguesia de Alvite, para os fins propostos, autorizando o 

pagamento de uma indemnização à respetiva proprietária, no montante de € 2.030,00 

(dois mil e trinta euros). ================================================= 

006 – 130/151/700 – PRÉDIO URBANO, SITO NO LUGAR DA S QUEIMADAS NA 

BARRAGEM DO VILAR – Impossibilidade  de celebração de contrato de 
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arrendamento  ======================================================= 

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

de 12 de outubro de 2012, exarada a folhas 152, ponto 124, do livro de atas 145, em que 

foi deliberado autorizar a celebração do contrato de arrendamento nos termos e 

condições da proposta apresentada pelo Senhor Presidente de Câmara, presente à 

reunião uma comunicação do Senhor DURVAL GIL CARDOSO, datada de 5 de junho, 

último, informando que não será possível arrendar os dois pavilhões como previsto, 

atendendo a que a candidatura ao Instituto de Emprego para financiamento do projeto, 

não se efetuou dentro dos prazos previstos. ---------------------------------------------------------- 

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

a deliberação supra mencionada. ========================================= 

007 – 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO, PARA A CONCES SÃO, EM REGIME DE 

LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO PARQUE DE CAMPISMO, 

SITO NA BARRAGEM DO VILAR – Ata de abertura e análi se de propostas  ======= 

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

de 24 de maio, último, exarada a folhas 236, ponto 208, do livro de atas 146, em que foi 

deliberado acionar um procedimento concursal, tendente à concessão do parque de 

campismo mencionado em epígrafe, em regime de locação de estabelecimento 

comercial, com uma base de licitação de € 1.200,00 (mil e duzentos euros), 

correspondente a uma prestação mensal de € 100,00 (cem euros), acrescida de IVA, à 

taxa legal em vigor, pelo prazo de um ano, eventualmente prorrogável por iguais 
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períodos, presente à reunião a respetiva ata de abertura e análise de propostas, que 

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

informando que apenas deu entrada uma proposta para exploração do aludido 

equipamento, do Senhor VICTOR JORGE SANTOS CORREIA, mas que não reúne 

todos os requisitos elencados no programa de concurso e caderno de encargos. ----------- 

DELIBERAÇÃO :  Considerando a ausência de propostas que cumpram os requisitos 

estabelecidos, a Câmara deliberou, por unanimidade, assumir diretamente a exploração 

do referido equipamento. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que, no futuro, possa vir a ser 

ponderada a possibilidade de adjudicar esta concessão com base nos pressupostos da 

proposta apresentada e acima referida. ===================================== 

008 – 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO, PARA A CONCES SÃO, EM REGIME DE 

LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO RESTAURANT E 

SNACK/BAR, SITO NA BARRAGEM DO VILAR – Ata de abert ura e análise de 

propostas  =========================================================== 

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

de 24 de maio, último, exarada a folhas 236, ponto 207, do livro de atas 146, em que foi 

deliberado elaborar um caderno de encargos adequado à exploração da atividade de 

restauração, para a qual estas instalações estão vocacionadas, com vista a abertura de 

procedimento publico tendente a concessão, em regime de locação de estabelecimento 

comercial, com uma base de licitação de € 2.400,00 (dois mil e quatrocentos euros), 
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correspondente a uma prestação mensal de € 200,00 (duzentos euros), acrescida de 

IVA, à taxa legal em vigor, pelo prazo de um ano, eventualmente prorrogável por iguais 

períodos, 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 

apenas deu entrada uma proposta para exploração do Restaurante Snack/Bar, em 

regime de locação de estabelecimento, do Senhor ANTÓNIO MANUEL PIRES 

CORREIA, propondo o valor de € 200,00 (duzentos euros) para a locação do espaço em 

causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

cessão de exploração do aludido Restaurante Snack/Bar, pelo período de um ano, ao 

Senhor ANTÓNIO MANUEL PIRES CORREIA, pelo valor de € 200,00 (duzentos euros), 

correspondente à renda mensal. -------------------------------------------------------------------------- 

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

assinar o respetivo contrato de locação. ===================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

009 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 4, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 245.594,53 (duzentos 

e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro euros e cinquenta e três 

cêntimos), assim discriminado: ----------------------------------------------------------------------------  

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  105.745,48 
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                            b) Dotações não Orçamentais............ €  139.849,05 

                              TOTAL…………..….... €  245.594,53 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

010 - 310/301/029 - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA FONT E SANTA EM 

PERAVELHA - Auto de receção provisória  ================================= 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP036/DOM/2013, 

datada de 17 de junho, último, que acompanha o auto de receção provisória, que nesta 

ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Em cumprimento dos Artigos nº(s) 394 e 395 , do Decreto-Lei nº 18/2008 de 20 de janeiro, junto 

se anexa o respetivo Auto de Receção Provisória para os devidos efeitos legais.” ---------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar a obra recebida provisoriamente. ======================= 

011 - 310/302/184 - EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO E REMODE LAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DO SR. CAMILO, SITUAD O NO ALTO DO 

FACHO - Auto de receção provisória e conta final  =========================== 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 
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RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP037/DOM/2013, 

datada de 19 de junho, último, que acompanha o auto de receção provisória e o mapa 

de conta final, que nesta ata se consideram integralmente transcritos e dela ficam a 

fazer parte integrante, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------ 

----- “Em cumprimento dos Artigos nº(s) 394 e 395 , 400 e 401 do Decreto-Lei nº 18/2008 de 20 de 

janeiro, junto se anexa o respetivo Auto de Receção Provisória e Mapa de Conta Final para os 

devidos efeitos legais.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar a obra recebida provisoriamente e aprovar a respetiva conta 

final. =============================================================== 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS PARTICULARES” 

012 - 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”, “PROJETO DE ARQUITETURA 

DEFERIDO”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 
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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:  ===================================== 

----- 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; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA CORINA JUBILADO DOS SANTOS, para ocupação da via pública com grua 

em 20 m2, na Rua do Noval, Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 53.13. -- 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO:  ================================= 

----- SUSANA PATRÍCIA TEIXEIRA MALAIA MOTA, para construção de uma habitação 

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

que se refere o Proc.º n.º 39.13. -------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ALBINO DOS ANJOS ASSUNÇÃO CORREIA, para alteração de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Nave da Carreira, na localidade de Espinheiro, 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 7.08; ----------------------------------------------- 

----- CARLOS RIBERO DOS SANTOS, para alteração de uma habitação unifamiliar, que 

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

se refere o Proc.º n.º 140.11. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

013 – 360/338/1.00 – OBRAS PARTICULARES – Projeto d e arquitetura – Alteração 
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de uma habitação unifamiliar  =========================================== 

========== Oriundo do Senhor DOMINGOS LOUREIRO NUNES, presente à reunião o 

projeto para alteração de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Leiras, na 

localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria. ------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 189-

SV/DPOUA/13, de 26 de junho, último, 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 : Uma vez que se trata de uma pequena ampliação de uma habitação já 

licenciada com base no princípio da colmatação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projeto de arquitetura. ==========================================  

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. ============================================================ 

014 – 360/338/2.13 – OBRAS PARTICULARES – Legalizaç ão de uma habitação -  

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



 F lF lF lF l.15 
____________ 

 

____________ 

2013.07.05 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 74 74 74 7     

                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 

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

CAIADO, onde foi decidido indeferir o projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação, sita no lugar denominado Tapada, na localidade de Granja do Paiva, 

Freguesia de Caria, pertencente à Senhora DONZÍLIA DIAS DE ALMEIDA, 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 informação n.º 185-

SV/DPOUA/13, de 21 de junho, último, 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 : Dado que se trata da legalização de uma construção efetuada antes 

da entrada em vigor do P.D.M. –Plano Diretor Municipal, facto devidamente comprovado 

pela declaração emitida pela Junta de Freguesia de Caria, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso e aprovar o projeto de arquitetura. ========== 

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

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

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

015 - 360/344/3.09 – OBRAS PARTICULARES – Constitui ção de propriedade 

horizontal =========================================================== 
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========== Oriundo da Firma INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS LDA, presente à 

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

um edifício sito no lugar denominado Rebolal, Freguesia de Arcozelos. ----------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 196-

SV/DOP/13, de 02 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO : Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respetiva certidão, em 

conformidade. ======================================================== 

016 – 360/991/30.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo do Senhor CARLOS DE CARVALHO SOARES, 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 PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 191-

SV/DPOUA /13, datada de 27 de junho, 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. =============== 

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 

10H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


