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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZANOVE DE J ULHO DO ANO DE 

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

ATA N.º 15/13 

========== Aos dezanove 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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico Superior (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 

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 09H40. ===================================== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  
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02.01 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

017 – 150/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – APROV AÇÃO DOS 

REGULAMENTOS DE PUBLICIDADE, OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLIC A, 

LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSA S PREVISTAS NO 

DECRETO-LEI Nº. 264/2002, DE 25 DE NOVEMBRO, E NO DECRETO-LEI Nº. 

310/2002, DE 18 DE DEZEMBRO, HORÁRIO DE FUNCIONAMEN TO DOS 

ESTABELECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA E DE 

LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS E RESPETI VA TABELA -  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de deliberações  =================== 

========== No seguimento das deliberações tomadas em reunião ordinária, realizada 

em 10 de maio, último, exaradas a folhas 209 e 210, pontos 182 e 182, do livro de atas 

146, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 25, datado de 27 de junho, 

último, informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado 

aprovar os regulamentos referenciados em epígrafe, nos exatos termos aprovados pela 

Câmara Municipal, bem como o aditamento ao Regulamento de Liquidação e Taxas 

Municipais e respetiva Tabela, a que se refere a alínea i), subalínea i) e subalínea ii), do 

Capítulo I, Secção II, artigo 2.º. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

018 – 120/129/000 – PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PRO VIMENTO DE UM 
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CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU - ASSEMBLEI A MUNICIPAL –  

Comunicação de deliberação  =========================================== 

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

07 de junho, último, exarada a folhas 255, ponto 221, do livro de atas 146, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 24, datado de 27 de junho, último, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar 

o procedimento concursal referenciado em epígrafe, nos exatos termos aprovados pela 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

019 – 210/207/000 – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO ADRIÃO E 

SANTA BÁRBARA – CABAÇOS – Pedido de subsídio, cedên cia de palco e 

transporte  ========================================================== 

========== Oriundo da comissão de festas referenciada em epígrafe, presente à 

reunião um requerimento, registado nos serviços sob o n.º 3898, em 09 do corrente mês, 

onde, no âmbito da organização das festas em honra de S. Adrião e Santa Bárbara, 

solicita que lhe seja concedido um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos 

euros), para a realização da corrida de cavalos que irá realizar, bem como a cedência de 

palco para os dias 09, 10 e 11 de agosto e o transporte da banda de música. --------------- 

----- “Este encargo não reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 
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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 0102/020121, onde, em 16 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 1,00 (um euro), estando o mesmo previsto no Plano de 

Atividades Municipais, no Objetivo 2.5.1., Código 06, no montante de € 30.156,50 (trinta mil, cento e 

cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos).”” -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, prestar o apoio logístico 

solicitado e disponibilizar-se para vir a atribuir um apoio financeiro, até ao valor de € 

500,00 (quinhentos euros), desde que o mesmo venha a ser solicitado pela IPSS à qual 

alegadamente se destinarão os proveitos da aludida festa. O apoio financeiro a 

disponibilizar tem, também, em consideração, destinar-se a comparticipar a realização 

de uma corrida de cavalos, que pode vir a tornar-se mais um bom elemento de 

divulgação deste desporto e do Santuário de S. Torcato. ======================== 

020 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL – Feira Franca de Leomil –  

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

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

ofício, com a referência 112/13, datado de 5 do corrente mês, onde informa que, no 

âmbito das festas da Freguesia de Leomil, irá reeditar a “Feira Franca de Leomil”, com 

algumas atividades que envolverão toda a Freguesia, nos próximos dias 13 e 14, 

solicitando um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para a 

comparticipação de 50% dos encargos previstos com a mesma. -------------------------------- 

----- 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 
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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 12 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 3.391,49 (três mil trezentos e noventa e um euros e 

quarenta e nove cêntimos), tendo sido feita a proposta de cabimento com o n.º 1240, no valor de € 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida comissão de 

festas um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins 

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

021 – 210/207/000 – COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO/2 013 – Pedido de reforço  

financeiro  =========================================================== 

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

10 de maio, último, exarada a folhas 212, ponto 185, do livro de atas 146, em que foi 

deliberado manifestar disponibilidade para vir a atribuir à Comissão de Festas de S. 

João/2013, uma comparticipação no montante de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), 

bem como admitir a possibilidade de atribuir de um reforço no valor de € 5.000,00 (cinco 

mil euros), caso se viesse a confirmar essa necessidade, presente à reunião, um 

requerimento da aludida Comissão, datado de 11 do corrente mês, que nesta ata se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões 

ali descritas, solicita a atribuição do referido reforço, tendo em vista o equilíbrio das 

respetivas contas finais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo não reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.5.1. da execução 
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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 04/040701, onde, em 23 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 68.732,44 (sessenta e oito mil, setecentos e trinta e dois 

euros e quarenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no 

objetivo 2.5.1., código 04 e n.º 43/2013.” -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em conta a conjuntura e as justificações apresentadas, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à referida comissão de festas um 

reforço no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), para plena cobertura das despesas 

realizadas, devendo ser criadas as condições orçamentais necessárias para o efeito. 

=================================================================== 

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

========== A Vereadora, em Regime de Tempo Inteiro, ALEXANDRA MARIA 

FONSECA MARQUES, ausentou-se da reunião por se encontrar impedida de participar 

nos termos da alínea a), 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. ===========  

022 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Casa do Povo de 

Leomil ” – Candidatura para apoios diversos – Atribuição d e apoio financeiro para 

o Rancho  Folclórico  ================================================== 

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para apoios diversos, solicitando uma 

comparticipação financeira da Câmara Municipal no montante de € 2.000,00 (dois mil 
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euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de novembro de 2009, que emite o 

parecer anexo a esta candidatura. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo não 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 16 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 68.732,44 (sessenta e oito mil, setecentos e trinta e dois 

euros e quarenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no 

objetivo 2.5.1., código 05 e n.º 44/2013, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 

1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta euros).” ----------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida coletividade 

um apoio financeiro no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), para os fins propostos, 

devendo ser criadas as condições orçamentais necessárias para o efeito. =========== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora, ALEXANDRA MARIA 

FONSECA MARQUES, regressou à reunião. =================================  

023 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Associação Cultural 

Recreativa e Desportiva do Arco do Céu ” – Candidatura para apoios diversos –  
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Atribuição de apoio financeiro para o ano de 2013  ========================== 

========== Oriunda da associação referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para apoios diversos. -------------------------- 

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

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de novembro de 2009, que emite o 

parecer anexo a esta candidatura. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo não 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 16 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 68.732,44 (sessenta e oito mil, setecentos e trinta e dois 

euros e quarenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no 

objetivo 2.5.1., código 05 e n.º 44/2013, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 

1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta euros).” ----------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida coletividade 

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

devendo ser criadas as condições orçamentais necessárias para o efeito. =========== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

024 – 130/151/200 – ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO  À INFÂNCIA –  

Cedência de instalações para a valência de ATL  ============================ 

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



 F lF lF lF l.26 
____________ 

 

____________ 

2013.07.19 
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 

                                                                   
 
requerimento, datado de 26 de junho, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, solicita a 

cedência de duas salas, nas instalações do atual ensino pré-escolar em Moimenta da 

Beira, sito na Escola Carolina Guedes, uma vez que aquele nível de ensino deverá 

integrar o novo Centro Escolar. ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e submeter o 

assunto ao Gabinete Jurídico, no sentido de o mesmo propor um instrumento jurídico 

legal, e as respetivas condições, que assentem nos seguintes pressupostos: ---------------- 

----- 1. Dado o destino que a Câmara Municipal pretende manter para aquele edifício, 

apenas ali poderão ser desenvolvidas atividades, públicas ou privadas, relacionadas 

com educação; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Pela utilização de cada sala será devida uma contrapartida financeira mensal no 

valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros); ----------------------------------------------------------- 

----- 3. Aos utilizadores das restantes salas será permitida a utilização, gratuita, da sala 

destinada a refeitório; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Os utilizadores das referidas salas serão responsáveis por todos os consumos 

relacionados com a sua exploração, bem como pela adequada manutenção dos espaços 

exteriores. =========================================================== 

025 – 130/151/700 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE M OIMENTA DA BEIRA –  

Cedência de instalações para a valência de ATL  ============================ 

========== Oriunda da instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião um 
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requerimento, datado de 7 de junho, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, solicita a 

cedência ou aluguer de uma ou duas salas, bem como a utilização da cantina do 

refeitório do edifício, nas instalações do atual ensino pré-primário em Moimenta da Beira, 

uma vez que aquele nível de ensino deverá integrar o novo Centro Escolar. ---------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e submeter o 

assunto ao Gabinete Jurídico, no sentido de o mesmo propor um instrumento jurídico 

legal, e as respetivas condições, que assentem nos seguintes pressupostos: ---------------- 

----- 1. Dado o destino que a Câmara Municipal pretende manter para aquele edifício, 

apenas ali poderão ser desenvolvidas atividades, públicas ou privadas, relacionadas 

com educação; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Pela utilização de cada sala será devida uma contrapartida financeira mensal no 

valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros); ----------------------------------------------------------- 

----- 3. Aos utilizadores das restantes salas será permitida a utilização, gratuita, da sala 

destinada a refeitório; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Os utilizadores das referidas salas serão responsáveis por todos os consumos 

relacionados com a sua exploração, bem como pela adequada manutenção dos espaços 

exteriores. =========================================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

026 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 18, que 
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acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 471.875,41 

(quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco euros e quarenta e um 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. € 363.133,70 

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 108.741,71 

                              TOTAL…………..….... € 471.875,41 

02.02.05. “SERVIÇOS DE GESTÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊN CIA ENERGÉTICA”  

027 – 340/404/000 – CIMDOURO, AGÊNCIA DE ENERGIA - PACTO DE AUTARCAS –

Proposta de adesão do Município de Moimenta da Beir a – ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL – Comunicação da deliberação  ================================  

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

10 de maio, último, exarada a folhas 219, ponto 193, do livro de atas 146, presente à 

reunião o ofício nº. 23, da Assembleia Municipal, datado de 27 de junho, último, a 

informar que foi aprovado, o referido “Pacto de Autarcas”, nos precisos termos 

apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 

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

03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

“Gabinete de Ambiente, Espaços Verdes e higiene Púb lica” 

028 – 350/331/000 – RECOLHA E TRATAMENTO DE LIXO - RECOLHA E 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS E SERVIÇO DE FORNECI MENTO, 

COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS CON TENTORES 
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PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE RESÍDUOS URBAN OS - 

CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL – RE LATÓRIO FINAL   

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

21 de dezembro de 2012, exarada a folhas 310, ponto 253, do livro de atas 145, em que 

foi deliberado proceder à abertura do concurso público para a prestação de serviços 

identificados em epígrafe, presente à reunião o relatório final do respetivo júri, que nesta 

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

propõe a adjudicação dos aludidos serviços ao consórcio, constituído pela 

ECOAMBIENTE – CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS S.A. e pela RESUR – GESTÃO DE RESÍDUOS E HIGIENE URBANA, LDA., 

que apresentou uma proposta no valor de € 315.000,00 (trezentos e quinze mil euros). -- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando a avaliação efetuada pela Comissão de Análise de 

propostas, a Câmara deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------- 

----- 1. Aprovar o relatório final e adjudicar, nos termos do mesmo, os referidos serviços 

ao consórcio, constituído pela ECOAMBIENTE – CONSULTORES DE ENGENHARIA, 

GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S.A. e pela RESUR – GESTÃO DE 

RESÍDUOS E HIGIENE URBANA, LDA., pelo valor de € 315.000,00 (trezentos e quinze 

mil euros) e pelo prazo de dois anos; -------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que, nos termos do disposto do artigo 88.º e seguintes, do Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro, o referido consórcio seja notificado para apresentar caução, 

bem como para apresentar os documentos de habilitação, previstos no art.º 81.º, do 
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referido Decreto-Lei; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3. Que, nos termos do disposto no nº. 1, do artigo 77º., do referido diploma legal, 

seja comunicada esta deliberação aos restantes concorrentes. =================== 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos”  

029 - 310/302/431 - ALTERAÇÃO DO BAR / RESTAURANTE - CENTRAL DE 

CAMIONAGEM - MOIMENTA DA BEIRA - Auto de receção pr ovisória  ============ 

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

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP040/DOM/2013, 

datada de 12 de julho do corrente ano, 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) 217, 218 e 219, do Decreto-Lei nº 59/99 de 2 de março, junto 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- a) Considerar a obra recebida provisoriamente; ------------------------------------------------- 

----- b) Acionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do disposto no artigo 

223.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março. ------------------------------------------------------- 

----- c) Elaborar a respetiva conta final. ===================================== 
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 “OBRAS PARTICULARES” 

030 - 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, “PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO”, “PROJETOS DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “PROJETO DE JAZIGO DEFERIDO”, “TELAS FINAIS 

DEFERIDAS” 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- HERNANI LUIS BOTELHO LEITÃO, para construção de uma habitação unifamiliar, 

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

refere o Proc.º n.º 50.13. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JORGE DOS SANTOS AMBRÓSIO, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua da Capela, na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º n.º 69.05; ------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- MARTA FILIPA GEADA ARAÚJO MENDES RAMOS, para reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, sita na Rua das Lages, Freguesia de Sever, a que se refere o 

Proc.º n.º 70.12; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- LEONTINA DA COSTA SANTOS, para reconstrução e ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua da Samarra, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 

31.13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE JAZIGO DEFERIDO:  ======================================= 

----- MARIA PAULA DE PAIVA GOMES CUNHA RIBEIRO ANDRADE, para construção 

de um jazigo de família, que pretende levar a efeito no cemitério de Paraduça, Freguesia 

de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 54.13. ---------------------------------------------------------- 

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

----- ROGÉRIO ANTÓNIO LOPES PAULO, para reconstrução de um edifício destinado a 

arrumos, sito na Rua Afonso Costa, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 5.08. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

031 – 360/338/169.08 – OBRAS PARTICULARES – Constru ção de uma habitação 

unifamiliar  ========================================================== 

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

CAIADO, onde decidiu proceder à audiência do Senhor ISMAEL DUARTE RIBEIRO, 

relativamente ao projeto de construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar 

a efeito em Espinheiro – Porto da Nave, Freguesia de Alvite, presente à reunião o 
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referido processo, acompanhado da respetiva resposta à audiência, 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 207-

SV/DPOUA/13, de 16 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, considerar, nos termos do n.º 1 

e do n.º 5, do artigo 23.º, do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, o pedido de 

desafetação da Reserva Agrícola Nacional como parecer favorável, uma vez que o 

tempo de resposta da Reserva Agrícola são 25 dias, e a mesma não emitiu qualquer 

parecer dentro desse prazo. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, 

sendo da responsabilidade do requerente a execução das infraestruturas em falta. ==== 

032 – 360/347/9.88 – LOTEAMENTOS PARTICULARES – Alt eração ao alvará de 

loteamento  ========================================================== 

========== Oriundo do Senhor ANÍBAL DA MOTA, presente à reunião um pedido de 

alteração ao lote 7, do loteamento sito no lugar denominado Rebolal, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o alvará nº. 01/89. --------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 188-
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SV/DPOUA/13, de 03 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

loteamento e emitir o respetivo aditamento ao alvará, devendo o requerente efetuar o 

pagamento, em numerário, do valor da compensação da não cedência da área total de 

18,88 m2. =========================================================== 

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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

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

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

11H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 

 


