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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE DE JULHO DO 

ANO DE DOIS MIL E NOVE ============================================= 

ACTA N.º 16/09 

========== Aos vinte e nove dias do mês de Julho do ano de dois mil e nove, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta 

Câmara Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Coordenador 

Técnico (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 21 de 

Novembro de 2005, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JORGE 

DE JESUS COSTA, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, JOSÉ EDUARDO 

LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA 

DIAS, 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 02 de Novembro de 2005, exarada a 

folhas 6, ponto 005, do livro de actas 123, cuja ordem do dia havia sido previamente 

distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 3, do art.º. 84º., 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 10H 20 ===================================== 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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106 - 020/015/008 – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS –– Proposta de Lei n.º 

291/X – Estatuto das Estradas Nacionais ================================== 

========== Oriundo do Grupo Parlamentar do PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, 

presente à reunião um ”e-mail”, datado de 13 do corrente mês, a remeter a intervenção 

do Senhor Deputado BRUNO DIAS, no debate da Proposta de Lei n.º 291/X, respeitante 

ao Estatuto das Estradas Nacionais. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do conteúdo desta proposta de lei 

que, na generalidade, considera inaceitável, dadas as implicações negativas na gestão e 

ordenamento do território, competência municipal que deve continuar a ser respeitada. --

----- A propósito, mais foi deliberado, por unanimidade, sensibilizar todos os Grupos 

Parlamentares para a necessidade da consulta prévia à Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, sobre a matéria em questão. ========================== 

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

107 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

estabelecimento comercial ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º. 7, do Regulamento 

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 

seguinte comunicação: ---------------------------------------------------------------------------------------    

- ANTÓNIA ROSA DE SOUSA PEREIRA PAIS, com estabelecimento comercial de 

venda de artigos ópticos e serviços na especialidade da óptica, sito na Avenida Calouste 
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Gulbenkian, n.º 1, Loja 6 F/Esq., nesta Vila, dando conta que pretende praticar o 

seguinte horário: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Sexta, das 09H00 às 19H00, e no Sábado, das 9H00 às 17H00, com interrupção 

para o almoço das 12H30 às 14H00 e com encerramento semanal ao Domingo”. -------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da respectiva informação favorável, da Fiscalização 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a referida informação favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o horário proposto. =================================== 

108 – 380/374/000 – CONSTRUÇÃO DE ARRUMOS AGRÍCOLAS – Construção 

irregularmente implantada – Demolição =================================== 

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

03 de Junho, último, exarada a folhas 196, ponto 172, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado conceder um prazo de trinta dias, ao Senhor JOSÉ FERREIRA GOMES 

CARDIA, residente em Vide, Freguesia da Rua, para proceder à demolição da 

construção irregularmente implantada, sob pena de ser accionada competente 

participação do crime de desobediência ao Ministério Público, nos termos legais, 

presente à reunião o processo acompanhado de uma carta/resposta do referido 

munícipe, registada em 14 do corrente mês, sob o número 6099, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a informar os 

motivos pelos quais não irá dar cumprimento à deliberação do Executivo Camarário. ----- 

DELIBERAÇÃO: Face à deliberação já tomada pela Câmara Municipal, de participação 

ao Ministério Público com base no crime de desobediência, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, solicitar previamente ao Gabinete Jurídico uma avaliação sobre o 

enquadramento legal das decisões entretanto tomadas. ========================= 

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

109 - 150/167/200 – PEDIDOS DE LICENCIAMENTO PARA LANÇAMENTO DE 

FOGUETES e OUTRAS FORMAS DE FOGO ================================ 

======== Presentes à reunião os requerimentos dos Senhores ARMANDO NUNES 

MOTA, AMÂNDIO CLEMÊNCIO, ARISTIDES RODRIGUES DA FONSECA E JOSÉ DE 

JESUS CARDOSO BOTELHO, respectivamente, em representação da Comissão de 

Festas em honra de Nossa Senhora da Guia, a realizar na localidade e Freguesia de 

Caria, da Comissão de Festas em honra de Nossa Senhora das Queimas, a realizar na 

localidade e Freguesia de Alvite, em honra de Nossa Senhora das Seixas, a realizar na 

localidade de Arcas, Freguesia de Sever, e em honra de Santa Barbara, a realizar na 

localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, em que, nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 29.º, do Decreto-Lei nº. 124/2006, de 28 de Junho, 

requerem autorização prévia para posterior licenciamento de lançamento de foguetes e 

outras formas de fogo, a realizar nas datas das referidas festas. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos do 

artigo 29.º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, autorizar a utilização de fogo 

de artifício solicitada. =================================================== 

110 - 150/167/500 – PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UMA PROVA DESPORTIVA 

“Passeio de Todo-o-Terreno Turístico” – Ratificação ======================== 
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========== Oriundo da Comissão de Festas do Mártir S. Sebastião de 2010, de 

Baldos, presente à reunião um requerimento, datado de 30 de Junho, último, a requerer 

licenciamento da prova referida em epígrafe. ---------------------------------------------------------- 

----- Baixado o assunto à Fiscalização Municipal, a mesma emitiu a informação n.º 

281/FISC, datada de 16 do corrente mês, com o seguinte teor: ---------------------------------- 

----- “Em cumprimento do despacho de V. Ex.ª, Sr. Vice-Presidente, datado de 15 do corrente mês, 

aposto no requerimento apresentado pela Comissão de Festas de 2010, em honra de Mártir S. 

Sebastião, da localidade de Baldos, informa-se que, não se vê inconveniente na realização do respectivo 

evento, contudo, o mesmo, deverá respeitar o disposto no art.º 10.º, do Decreto-Regulamentar n.º 2-

A/2005, de 24 de Março, (Código de Estrada). ---------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao pedido de colaboração dos Serviços de Fiscalização Municipal, informa-se que os 

mesmos estão disponíveis para prestar o apoio possível, ao referido evento.” ----------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação n.º 36, datada de 15 do corrente mês, 

da SECÇÃO de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, que trás inserto um Despacho 

do Senhor Vice-Presidente, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------- 

----- “1 - Dado o parecer favorável da Fiscalização Municipal, emita-se a competente licença; ------------ 

----- 2 – À reunião da Câmara Municipal, para ratificação.” ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho atrás 

referido. ============================================================= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 
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respeito à Vereadora, ISABEL MARIA SOARES PINTO, a mesma ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedida de participar, nos termos da alínea a), 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. ==================================  

111 – 210/207/000 – COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO/2009 – Pedido de subsídio  

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

15 do corrente mês, exarada a folhas 65, ponto 66, deste livro de actas, em que foi 

deliberado conceder um subsídio extraordinário no valor de € 4.641,90 (quatro mil 

euros, seiscentos e quarenta e um euros e noventa cêntimos), devendo ser criadas as 

condições orçamentais necessárias para o efeito, presente à reunião o respectivo 

processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 04/040701, onde, em 23 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 108.559,03 (cento e oito mil, quinhentos e cinquenta e 

nove euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.5.1., Código 04 e Projecto nº 17/2008, no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros)”. ------ 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a conjuntura que justifica esta situação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Comissão de Festas de S. João/2009 

um subsídio extraordinário no montante de € 4.641,90 (quatro mil euros, seiscentos e 

quarenta e um euros e noventa cêntimos), para plena cobertura das despesas 

realizadas. ========================================================== 
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REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora, ISABEL MARIA SOARES 

PINTO, regressou à reunião. ============================================= 

112 – 110/195/000 – TERRAS DE CISTER – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL ============================================================ 

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

20 de Maio, último, exarada a folhas 146, ponto 126, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado accionar um procedimento de hasta pública para venda da pedra, bem como 

solicitar à DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS que inventariasse os termos e condições 

legais em que devia ocorrer o referido procedimento, presente à reunião o respectivo 

processo, acompanhado da Informação n.º INF047/DOM/2009, datada de 25 de Junho 

último, do seguinte teor: “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe a estes serviços 

informar o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1.º As medições e orçamento do projecto do centro Escolar de Moimenta da Beira prevêem o 

seguinte na sua rubrica 1.1 – Demolições/Remoções: -------------------------------------------------------- 

----- “Demolição completa, remoção, transporte e descarga a vazadouro de todas as 

infraestruturas e estruturas (edifícios e muros) existentes na área de intervenção, incluindo 

movimento de terras, e demais trabalhos complementares de forma a que a zona de 

intervenção fique completamente limpa e desimpedida. ---------------------------------------------- 

---- 2.º Feira a consulta à implantação prevista para o Centro Escolar de Moimenta da Beira, verifica-se 

que, na área de intervenção, nomeadamente, dos arranjos exteriores ao edifício a construir, será 

necessário proceder à demolição/remoção de ruínas de edifício de pedra e muros de vedação num total 

de cerca de 240,0 m3 de pedra solta e tosca de granito em relação à qual se estima o custo total de 



 FlFlFlFl.114 
______________ 

 
                                                           09.07.29 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

 114

240,0 m3 x 5,0 € = 1.200,0 €.--------------------------------------------------------------------------------- 

---- 3.º No âmbito da futura empreitada para execução dos arruamentos de acesso ao Centro Escolar 

de Moimenta da Beira, será necessário proceder à demolição/remoção de pedra aparelhada, incluindo 

peças de padieiras, ombreiras e soleiras, existente nas paredes exteriores das três edificações 

correspondentes ao Art.º de prédio urbano n.º 419, de Manuel Gomes de Matos, relativamente às quais 

se estima o custo total de 156,0 m3 x 15,0 € = 2.340,00 €. ------------------------------------------------ 

----- Concluindo, estima-se então o valor de 1.200,00 € + 2.340,00 € = 3.540,00 € (três mil 

quinhentos e quarenta euros), o valor ao qual deverá ser adicionado o IVA à taxa legal em vigor, 

para o volume da pedra existente na área destinada à futura implantação quer do Centro Escolar de 

Moimenta da Beira, quer dos seus arruamentos de acesso”.--------------------------------------------------- 

----- A propósito, a SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, prestou, em 17 

do corrente mês, a informação n.º NAJUR/33/2009, que vem acompanhada de uma 

Minuta de um Edital para Concurso Público, do seguinte teor: “Relativamente ao assunto em 

epígrafe, cumpre-me informar V. Ex.ª do seguinte: ---------------------------------------------------------- 

----- Na sequência da deliberação do Executivo Camarário, realizada em sua reunião ordinária, realizada 

no dia 20 de Maio de 2009, junto se envia para aprovação, e eventual alteração, o Edital que visa 

publicitar a Hasta Pública para alienação da pedra proveniente da demolição e remoção de ruínas de 

edifícios de pedra, de muros de vedação construídos em pedra de granito solta e tosca, bem como de 

pedra aparelhada, (incluíndo peças de padieiras, ombreiras e soleiras), consequência da empreitada 

para a Construção do centro Escolar de Moimenta da Beira, e dos respectivos arruamentos de acesso.-- 

----- Mais se informa que o Executivo Camarário deverá determinar o valor de cada lance, da respectiva 

hasta pública, bem como os membros do respectivo júri”. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, accionar o procedimento de 

hasta pública, nos termos legais, com o preço base de € 1.000,00 (mil euros), e lances 

de € 50,00 (cinquenta euros), na condição de ficar a cargo do arrematante da demolição 
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e remoção completa, transporte e descarga a vazadouro de todas as infra-estruturas e 

estruturas (edifícios e muros) existentes na área de intervenção, incluindo trabalhos de 

movimento de terras e demais trabalhos complementares, de forma a que aquela zona 

fique completamente limpa e desimpedida, designando a seguinte Comissão do 

concurso: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO, Chefe da Divisão 

Económica e Financeira; ------------------------------------------------------------------------------------

VOGAIS EFECTIVOS: NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, Técnico Superior, que 

substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e PAULO MIGUEL RODRIGUES 

SOARES, Assistente Técnico. ----------------------------------------------------------------------------- 

VOGAIS SUPLENTES: ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa e JOÃO ANTÓNIO DE ANDRADE SILVA, Coordenador Técnico. ====== 

113 – 130/151/200 – ALIENAÇÃO DOS LOTES 17, 18, 27, 28, 28-A, 29. 30 e 31, DO 

PARQUE INDUSTRIAL - Pedido de anulação/revogação dos ónus insertos nas 

respectivas escrituras públicas, de compra e venda – Deferimento/Indeferimento =  

========== Oriundo da POLIMAGRA – GRANITOS E MÁRMORES POLIDOS, LDA., 

com Sede na Zona Industrial, nesta Vila, titular do Cartão de Identificação de Pessoa 

Colectiva nº 503 605 697, proprietária dos lotes referenciados em epígrafe, presente à 

reunião um ofício, datado de 23 do corrente mês em que, pelas razões ali descritas, 

solicita que esta Câmara delibere no sentido de ANULAR/REVOGAR todos os ónus 

insertos nas respectivas Escrituras Públicas de Compra e Venda, consequentemente 
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também registados na Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira, e emita 

uma DECLARAÇÃO, em conformidade, condição necessária exigível pela Caixa Geral 

de Depósitos para que a mesma possa concretizar a hipoteca sobre os referidos lotes. -- 

----- Submetido o assunto à apreciação da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO E 

APROVISIONAMENTO, esta emitiu a informação Nº. NA/JUR/34, datada de 23 do 

corrente mês, do seguinte teor: “Relativamente ao assunto em epígrafe, oferece-nos dizer o 

seguinte: A firma Polimagra – Granitos e Mármores Polidos, Lda, por requerimento, com data de 

entrada de 23 de Julho de 2009, informa, no seu ponto 1, que pretende realizar, junto da Caixa Geral 

de Depósitos, a hipoteca dos lotes 17, 18, 27, 28, 28-A., 29, 30 e 31, todos do Parque Industrial de 

Moimenta da Beira. Estabelece a cláusula quarta, das escrituras referentes aos lotes acima indicados 

que a firma , Polimagra – Granitos e Mármores Polidos, L.da, na qualidade de segundo outorgante, 

obriga-se a concluir a respectiva obra no prazo de dois anos, a contar da data da assinatura da 

respectiva escritura, (...) não podendo o referido lote ser onerado de qualquer modo, durante o referido 

período. Todavia, esta proibição não prejudica a eventual constituição de hipoteca ou outra garantia 

bancária semelhante, quando feita a favor de Instituições de Crédito desde que, para o efeito, seja 

constituída a favor do Município de Moimenta da Beira uma garantia bancária de valor correspondente 

ao quádruplo do preço do referido lote, pelo prazo de 2 (dois) anos ou até ao final da construção, se 

esta se verificar antes daquele prazo. (Sublinhado nosso). No que concerne ao ponto 2., do 

requerimento que temos vindo a tratar, a firma peticionante informa que as obras previstas e 

vinculativas para os lotes sua propriedade, já se encontram totalmente construídas e consolidadas. 

Sobre esta matéria, salvo melhor opinião, os Serviços da D.PO.M. deverão pronunciar-se no sentido de 

informar se, relativamente a cada um dos lotes em causa, já foi emitida a correspondente licença de 

utilização. Ainda a propósito no supra mencionado ponto 2., a firma Polimagra – Granitos e Mármores 

Polidos, L.da requer que a Câmara Municipal de Moimenta da Beira delibere no sentido de “(...) anular 

todos os ónus insertos nas respectivas escrituras públicas de compra e venda, consequentemente 



 FlFlFlFl.117 
______________ 

 
                                                           09.07.29 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

 117

registados na Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira, e emissão de respectiva 

declaração em conformidade, condição necessária exigível para que, a referida instituição de crédito, 

possa concretizar a referida hipoteca.(...)” Não se compreende esta pretensão da firma , Polimagra – 

Granitos e Mármores Polidos, Lda, de anular todos os ónus insertos nas respectivas escrituras públicas 

de compra e venda, consequentemente registados na Conservatória do Registo Predial de Moimenta da 

Beira, e emissão de respectiva declaração em conformidade, condição necessária exigível para que, a 

referida instituição de crédito, possa concretizar a referida hipoteca, dado que, como acima se aludiu, a 

cláusula quarta, das escrituras referentes aos lotes acima indicados, permite eventual constituição de 

hipoteca ou outra garantia bancária semelhante, quando feita a favor de Instituições de Crédito desde 

que, para o efeito, seja constituída a favor do Município de Moimenta da Beira uma garantia bancária de 

valor correspondente ao quádruplo do preço do referido lote, pelo prazo de 2 (dois) anos ou até ao final 

da construção, se esta se verificar antes daquele prazo”.  ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Atenta à informação atrás transcrita, e considerando que, de facto, 

todas as obras vinculativas previstas para cada um dos referidos lotes, já se encontram 

totalmente construídas e consolidadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 

que a Firma POLIMAGRA - Granitos e Mármores Lda, possa proceder à hipoteca, a 

favor da CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, sobre os lotes números 17, 18, 27, 28, 28-A, 

29, 30 e 31, inscritos nas respectivas matrizes prediais urbanas, sob os artigos nºs. 

1417, 1418, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568 e 1569, descritos na Conservatória do 

Registo Predial de Moimenta da Beira, sob os números 00800/090498, 00801/090498, 

01158/20020308, 01159/080302, 01160/080302, 01161/080302, 01162/080302 e 

01163/080302, respectivamente, com dispensa da apresentação de garantias bancárias, 

dando assim autorização de cancelamento das cláusulas que incidem sobre o registo de 

aquisição em vigor, na Conservatória do Registo Predial, de Moimenta da Beira, 
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relativamente aos lotes atrás identificados. ================================== 

114 - 130/151/200 - PATRIMÓNIO – BAIRRO DA NORUEGA - Alienação de diversos 

prédios urbanos – Regularização – Concessão de prazos para celebração das 

respectivas Escrituras Publicas de Compra e Venda – Alienação, através de “hasta 

pública” ============================================================ 

========== No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara Municipal, em 

suas reuniões ordinárias realizadas em 28 de Março e 26 de Setembro de 2007, 

exaradas a folhas 260, ponto 234, do livro de actas 128, e a folhas 222, ponto 199, do 

livro de actas 130, respectivamente, onde foi deliberado criar as condições legais para 

que se procedesse à alienação de todos os prédios urbanos, localizados no Bairro da 

Noruega, sito nesta Vila, presente à reunião a Informação n.º 01/GAP/Chef G/2009, 

datada de 16 de Junho, último, do Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal ao Senhor 

Presidente, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, onde, pelas razões ali descritas, sugere soluções para a resolução das 

situações ali denunciadas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Atenta ao conteúdo da informação atrás referida, a Câmara deliberou, 

por unanimidade: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - Relativamente às situações descritas no ponto 3, da referida informação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder aos utentes ali identificados, um prazo de 30 

(trinta) dias úteis, a contar da data da recepção da respectiva notificação, para fazerem 

as respectivas Escrituras Públicas de Compra e Venda, sob pena de, não o fazendo, 
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serem de imediato accionados os procedimentos administrativos que visem a sua 

alienação, através de hasta pública, com as seguintes bases de licitação: de € 950,65 

(novecentos e cinquenta EUROS e sessenta e cinco cêntimos), relativamente ao prédio 

urbano inscrito na respectiva matriz, sob o artº.1736, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Moimenta da Beira, sob o número 1395/20070613, de € 1.556,90 (mil 

quinhentos e cinquenta e seis EUROS e noventa cêntimos) relativamente ao prédio 

urbano inscrito na respectiva matriz, sob o artº.1740, e descrito na referida Conservatória 

sob o número 1399/20070613, de € 1.927,15 (mil novecentos e vinte e sete EUROS e 

quinze cêntimos) relativamente ao prédio urbano inscrito na respectiva matriz, sob o 

artº.1749, e descrito na mesma Conservatória, sob o número 1408/20070613, e lances 

de € 10,00 (dez EUROS) e € 5,00 (cinco EUROS), por metro quadrado, relativamente à 

área coberta e descoberta (logradouro), respectivamente, tendo por base os valores 

fixados por deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua reunião ordinária 

realizada em 28 de Março de 2007, exarada a folhas 260, ponto 234, do livro de actas 

128, com todas as consequências legais supervenientes; ----------------------------------------- 

2 - Relativamente às situações descritas no ponto 4, da referida informação, em que dá 

conta que os utentes dos prédios urbanos ali identificados já faleceram, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, accionar os procedimentos administrativos que visem a 

alienação dos referidos prédios, através de competente hasta pública, com as bases de 

licitação de € 1.469,10 (mil quatrocentos e sessenta e nove EUROS e dez cêntimos), 

relativamente ao prédio urbano inscrito na respectiva matriz, sob o artº. 1735, e descrito 
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na Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira, sob o número 

1394/20070613, e de € 486,95 (quatrocentos e oitenta e seis EUROS e noventa e cinco 

cêntimos), relativamente ao prédio urbano inscrito na respectiva matriz, sob o artº. 1746, 

e descrito na referida Conservatória, sob o número 1405/20070613, e lances de € 10,00 

(dez EUROS) e € 5,00 (cinco EUROS), por metro quadrado, relativamente à área 

coberta e descoberta (logradouro), respectivamente, tendo por base os valores fixados 

por deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua reunião ordinária 

identificada na parte final da alínea precedente, dando-se preferência a qualquer dos 

herdeiros dos seus ex-utentes, cuja qualidade devem provar documentalmente na hasta 

pública, condição que deve constar no EDITAL que tornar público a realização do 

referido procedimento. ================================================== 

“Secção de Património e Aprovisionamento” 

115 - 130/151/200 - RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 

– Abertura de concurso público em regime de locação ====================== 

========== No seguimento das deliberações tomadas em reuniões ordinárias, 

realizadas em 06 de Maio, último, exarada a folhas 102, ponto 091, do livro de actas 

137, e 01 do corrente mês, exaradas a folhas 33, ponto 037, deste livro de actas, em 

que foi deliberado proceder à adjudicação da concessão do Snack-Bar/Restaurante 

referenciado em epígrafe, à firma LADO ALTO- Gestão de Unidades de Negócio, Lda., 

Senhor FERNANDO JOS CARVALHO FIGUEIREDO, pelo valor mensal de  155,00 

(cento e cinquenta e cinco euros), acrescido do IVA  taxa legal em vigor, presente à 
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reunião o respectivo processo, acompanhado da minuta do contrato de locação, para 

efeitos de análise e eventual aprovação. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta do 

contrato de locação. ===================================================                                    

116 – 130/151/700 – QUIOSQUE SITO NA PRACETA COMANDANTE JOSÉ 

REQUEIJO EM MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de cedência ================== 

========== Oriundo da Senhora PATRÍCIA ALEXANDRA SANTOS GOMES, natural 

de Paradinha, presente à reunião um requerimento, datado de 25 de Junho, último, 

solicitando a concessão do espaço do Quiosque referenciado em epígrafe, para venda 

de revistas, jornais, tabaco, café, bebidas várias e serviço de snack, bem como 

autorização para a instalação de uma cobertura destinada à criação de uma esplanada.- 

----- Submetido o assunto à apreciação da SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E 

PATRIMÓNIO, a mesma prestou, em 07 de Julho, último, a Informação n.º 

NAJUR/27/2009, do seguinte teor: “Por requerimento, datado de 25 de Junho de 2009, a 

peticionante acima citada solicita o aluguer do Quiosque sito na Praça Comandante José Requeijo, na 

Vila de Moimenta da Beira, para venda de revistas, jornais, tabaco, cafés, bebidas várias e serviço de 

snacks (Sandes, hambúrguer, pastelaria variada, etc).------------------------------------------------------- 

----- Solicita ainda a instalação de um espaço destinado a esplanada, com uma cobertura para o Verão 

e Inverno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, colocou a concurso o arrendamento do espaço em 

questão  por duas vezes, durante o ano de 2008, a última das quais em 20 de Novembro de 2008, sem 

que surgissem quaisquer interessados.------------------------------------------------------------------------- 

----- Não obstante, salvo melhor opinião, o referido Quiosque está destinado apenas à venda revistas, 



 FlFlFlFl.122 
______________ 

 
                                                           09.07.29 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

 122

jornais, tabaco, e não para venda de produtos alimentares e bebidas.”------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dada a ausência de concorrentes nas duas hastas públicas 

promovidas recentemente, a Câmara manifesta disponibilidade para arrendar o referido 

quiosque à peticionária, na condição do mesmo se destinar apenas à venda de revistas, 

jornais, tabaco e outros produtos que constem do regulamento. ================== 

“Tesouraria” 

117 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 28, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de €), assim discriminado: - 

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €     87.803,10 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €   114.646,07 

                                                                               TOTAL ....... €   202.449,17 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

118 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Auto de Posse Administrativa =================================== 

========== No seguimento da declaração de utilidade pública e posse administrativa, 

autorizada por Despacho do Senhor Secretário de Estado Adjunto da Administração 

Local, datado de 9 de Abril, último, e publicada no Diário da República n.º 79, II Série, de 

23 do mesmo mês de Abril, presente à reunião o AUTO DE POSSE ADMINISTRATIVA, 

sita no lugar denominado Lagoa, Freguesia e Município de Moimenta da Beira, com a 
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área de 10.187 m2, cujos proprietários são João Manuel Dias Costa Lima e Herdeiros de 

Maria Olga Dias Costa Lima (António Manuel Dias e Alcino Fernando Veiga dos Santos), 

que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, 

segundo a qual se declara, em nome desta Câmara Municipal, a tomada de posse 

administrativa da referida parcela, nos termos e para os fins estabelecidos na Lei n.º 

168/99, de 18 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

119 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Relatório Preliminar =========================================== 

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

15 de Julho do corrente mês, exarada a folhas 85, ponto 082, deste livro de actas, em 

que foi deliberado constituir uma Comissão da reavaliação do processo, que integre o 

Técnico Fiscal da Obra, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, o 

Arquitecto Projectista e o Engenheiro Civil, ARTUR ANTÓNIO TEIXEIRA GOMES DA 

SILVA, em representação da CIMDOURO, para que possam determinar, por analogia 

com outros processos dos centros escolares da região, o preço a adoptar num próximo 

procedimento concursal, presente à reunião a informação com a referência 

JP15/DOM/2009, datada de 24 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------- 

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

aguardar a reavaliação que está a ser feita pela Equipa Projectista “Inplenitus”. =======  
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3.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

120 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Peravelha – Aprovação ===================================== 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar genericamente a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o ano de 2009, nos termos da 

alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada 

em 21 de Novembro do mesmo ano, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Peravelha, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras 

de “PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CRUZEIRO”, apresentando uma estimativa 

orçamental no montante de € 33.540,94 (trinta e três mil, quinhentos e quarenta euros e 

noventa e quatro cêntimos), cujo valor elegível é de € 33.540,94 (trinta e três mil, 

quinhentos e quarenta euros e noventa e quatro cêntimos), a que corresponde um valor 

de comparticipação de € 23.478,65 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e oito euros 

e sessenta e cinco cêntimos), correspondente a 70%, do valor máximo elegível, de 

acordo com o mapa em anexo. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida ficha de candidatura trás inserta as seguintes informações: ------------------- 
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----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, as 

intervenções julgam-se urbanisticamente adequadas para os locais em causa e, por isso, entendem-se 

em condições de ser aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

orgânica-económica 0303/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 91.105,91 

€, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 08, e com o nº. 

52/2008, onde existe uma dotação de 28.351,47 €”. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, considerando o valor 

elegível de despesa de € 33.540,94 (trinta e três mil, quinhentos e quarenta euros e 

noventa e quatro cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação de € 

23.478,65 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e oito euros e sessenta e cinco 

cêntimos), correspondente a 70% do valor elegível. ============================ 

121 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Sever – Aprovação ======================================== 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar genericamente a proposta de protocolo de cooperação técnica e 
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financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o ano de 2009, nos termos da 

alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada 

em 21 de Novembro do mesmo ano, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Sever, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de 

“CONSTRUÇÃO DE PRACETA E DE MONUMENTO DE HOMENAGEM A Nª SRª DAS 

SEIXAS, EM ARCAS”, apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 

37.278,00 (trinta e três mil, duzentos e setenta e oito euros), cujo valor elegível é de € 

35.000,00 (trinta e cinco mil euros), a que corresponde um valor de comparticipação de € 

24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), correspondente a 70%, do valor 

máximo elegível, de acordo com o mapa em anexo. ------------------------------------------------- 

----- A referida ficha de candidatura trás inserta as seguintes informações: ------------------- 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, a 

intervenção julga-se urbanisticamente adequada para o local em causa e, por isso, entende-se em 

condições de ser aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à respectiva estimativa orçamental que acompanha o estudo apresentado, julga-se 

adequada aos trabalhos, materiais e equipamentos preconizados”. ----------------------------------------- 

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

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

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

orgânica-económica 0303/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 

115.605,91 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 08, e 

com o nº. 09/2009, onde existe uma dotação de 56.050,81 €”. -------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, considerando o valor 

elegível de despesa de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros), a que corresponde um 

valor de comparticipação de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), 

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

122 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Baldos – Aprovação ======================================= 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar genericamente a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o ano de 2009, nos termos da 

alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada 

em 21 de Novembro do mesmo ano, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Baldos, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de 

“REPAVIMENTAÇÃO DA RUA D. MANUEL DE JESUS PEREIRA”, apresentando uma 

estimativa orçamental no montante de € 47.564,74 (quarenta e sete mil, quinhentos e 

sessenta e quatro euros e setenta e quatro cêntimos), cujo valor elegível é de € 

35.000,00 (trinta e cinco mil euros), a que corresponde um valor de comparticipação de € 

24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), correspondente a 70%, do valor 
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máximo elegível, de acordo com o mapa em anexo. ------------------------------------------------- 

----- A referida ficha de candidatura trás inserta as seguintes informações: ------------------- 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, a 

intervenção julga-se urbanisticamente adequada para o local em causa e, por isso, entende-se em 

condições de ser aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à estimativa orçamental que acompanha o estudo apresentado, julga-se adequada aos 

trabalhos, materiais previstos”. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

orgânica-económica 0303/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 74.335,44 

€, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 08, e com o nº. 

09/2009, onde existe uma dotação de 31.550,81 €”. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, considerando o valor 

elegível de despesa de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros), a que corresponde um 

valor de comparticipação de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), 

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

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

123 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada na primeira reunião deste 
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Executivo, realizada em 2 de Novembro de 2005, exarada a folhas 3, ponto 004, do livro 

de actas 123, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 

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

identifica, ”PROCESSO SIMPLES DEFERIDOS”, “PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA 

DEFERIDO” e “PROJECTOS DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” 

que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no 

Despacho do Senhor Presidente, datado de 03 do referido mês de Novembro, foram 

deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- MARIA LUÍSA OLIVEIRA DA CRUZ, para construção de arrumos agrícolas, com a 

área de 28m2, que pretende levar a efeito na Rua da Corga, Freguesia de Rua, a que se 

refere o Proc.º n.º 96.09; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO FERREIRA DE SOUSA, para construção de arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Lage do Vale”, na 

Freguesia de Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 133.09. --------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES: ================ 

----- MANUEL AUGUSTO DE JESUS GUEDES, para ocupação da via pública em 20 m2, 

com andaimes, na Av. Dr. João Lima Gomes, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 132.09, devendo, o requerente, manter a normal circulação do trânsito 
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e dos peões na via em causa; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- MARISA DA GLÓRIA FIGUEIREDO OSÓRIO SANTOS, para ocupação da via 

pública em 3 m2, com andaimes, na Rua D. João II, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 134.09, devendo, o requerente, manter a normal circulação do 

trânsito e dos peões na via em causa. ------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO: ============================== 

----- ALBERTINO DA SILVA CORREIA, para reconstrução e ampliação de uma casa e 

habitação, sita no lugar denominado “Mosto Frio”, na Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 118.09. ----------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============== 

----- ANTÓNIO MANUEL NASCIMENTO LEITÃO, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Poço, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 255.08. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), 

do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, 

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

refere o ponto seguinte está relacionado com a decisão do indeferimento por si 

proferida, no âmbito da competência a que se refere o ponto 120, desta acta. ======== 
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124 – 360/337/5.08 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia  - 

Construção de uma moradia unifamiliar - Recurso ========================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO MANUEL PEREIRA CARDOSO, presente à 

reunião o pedido de recurso nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

que nesta acta se considera integralmente transcritas e dela fica a fazer parte integrante, 

relativamente  ao pedido de informação prévia para construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Capela, na localidade de Paraduça, 

Freguesia de Leomil. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação 

prévia, desde que o requerente assuma a construção de todas as infra-estruturas, 

designadamente, a pavimentação do acesso. ================================ 

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

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

Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, regressou à reunião. ======================= 

125 – 360/338/266.98 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Arquitectura – 

Reconstrução de um edifício destinado a arrumos ========================== 

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

12 de Setembro de 2008, exarada a folhas 189, ponto 163, do livro de actas 130, em 

que foi deliberado, solicitar à Senhora MARIA ALICE DA SILVA MERGULHÃO o Termo 

de Responsabilidade do Técnico, bem como o estudo de enquadramento da envolvente 
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relativamente ao projecto para reconstrução de um edifício destinado a arrumos, sito na 

Rua da Praça, Freguesia de Nagosa, novamente presente à reunião o referido processo, 

acompanhado dos elementos solicitados requerendo o deferimento da pretensão. --------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 117-

OS/DPOM/09, datada de 20 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer desfavorável. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que na envolvente existem outras construções similares, 

com o mesmo número de pisos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

projecto de arquitectura. ================================================ 

126 – 360/338/359.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura e de 

especialidades – Transformação de um ovil em aviário e sua ampliação ========= 

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

20 de Maio, último, exarada a folhas 177, ponto 154, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado “Considerando que a Câmara se inclina para declarar a caducidade dos respectivos alvarás 

de licenças (...) proceder à audiência prévia do interessado, nos termos legais”, relativamente ao 

pedido de reaprovação dos projectos de arquitectura e de especialidades da 

transformação de um ovil em aviário e sua ampliação que o Senhor SIDÓNIO DE 

JESUS RIBEIRO, pretende levar a efeito no lugar denominado “Fraguiça”, Freguesia de 

Alvite, presente de novo à reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, 
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em que, pelos motivos ali descritos, solicita a reaprovação da pretensão. -------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 170-RJ/DPOM/09, 

datada de 28 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável à reaprovação da pretensão. ------------------------------------------------------------------ 

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

arquitectura e de especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção. = 

127 – 360/338/29.05 – OBRAS PARTICULARES – Reconstrução e ampliação de uma 

habitação  - Alteração – Pedido de Reaprovação ============================ 

========== Oriundo do Senhor JEAN CLAUDE GOMES, presente à reunião um 

pedido de reaprovação do projecto de alteração da reconstrução e ampliação de uma 

moradia unifamiliar, sita na Rua de São Domingos, na Freguesia de Vilar. -------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 154-SV 

/DPOM/09, datada de 21 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar o projecto de 

arquitectura. ========================================================= 

128 – 360/338/263.06 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Arquitectura – 

Alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar ========================== 

========== No seguimento do Despacho, do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor JOSÉ DE 

ANDRADE PINTO DIAS, relativamente ao pedido para alteração e ampliação de uma 

moradia unifamiliar, sita na localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria, presente à 

reunião a resposta, por escrito, em que, pelos motivos ali descritos, solicita a aprovação 

da arquitectura. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 103-

OS/DPOM/09, datada de 6 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata da legalização de uma construção existente há 

vários anos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. =  

129 – 360/338/92.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Engenharia de 

Especialidades – Construção de um pavilhão para recepção de veículos em fim de 

vida – Legalização – CAE 50200 – Manutenção e reparação de veículos automóveis  

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

05 de Novembro de 2008, exarada a folhas 115, ponto 101, do livro de actas 135, em 

que foi deliberado, aprovar o projecto de arquitectura para legalização da construção de 

um pavilhão para recepção de veículos em fim de vida – CAE 50200 – manutenção e 

reparação de veículos automóveis, que a Firma SALGUEIRO & SALGUEIRO, 

REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA. pretende levar a efeito nos lote nº. 41 e 42 do, 

no loteamento a que se refere o alvará nº. 2/2000, no Parque Industrial de Moimenta da 



 FlFlFlFl.135 
______________ 

 
                                                           09.07.29 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

 135

Beira, novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado do respectivo 

projecto de engenharia de especialidades. ------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 150-

RJ/DPOM/2009, datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali 

descritos, emite parecer favorável à pretensão. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

engenharia de especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção. === 

130 – 360/338/226.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma moradia unifamiliar ================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor 

FERNANDO CASTRO DIAS, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na Quinta do Marmelal, Freguesia de Rua, presente à 

reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, em que, pelos motivos ali 

descritos, solicita a aprovação da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 123-

OS/DPOM/09, datada de 24 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura. ========================================================= 

131 – 360/344/352.04 – OBRAS PARTICULARES -  Pedido de alteração de certidão 

de  propriedade horizontal de um edifício destinado a habitação colectiva e 

comércio =========================================================== 

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

15 do corrente mês, exarada a folhas 99, ponto 097, deste livro de actas, em que foi 

deliberado proceder à audiência do Senhor MANUEL LUCENA, relativamente ao pedido 

de alteração de certidão de propriedade horizontal, de um edifício destinado a habitação 

colectiva e comércio, sito na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente 

à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, requer o 

deferimento da pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Atendendo que a execução do Projecto de Arranjos Exteriores 

manteve o passeio público para a circulação dos peões, e também a utilização pública 

dos estacionamentos, ainda que localizados em espaço privado, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar o pedido apresentado pelo requerente, nos termos agora 

solicitados, devendo, no entanto, a utilização pública dos estacionamentos ser gratuita, 

podendo ser emitida competente certidão com a referida alteração solicitada. ======== 

132 – 360/347/5.83 – OBRAS PARTICULARES – Alteração à operação de 

loteamento com o alvará n.º 5A/83 – Abrunhais – Leomil, de acordo com o disposto 
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no n.º 1 do art.º 27.º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pela 

Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro ======================================== 

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

20 de Maio, último, exarada a folhas 181, ponto 159, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado, relativamente à alteração à operação do loteamento com o alvará n.º 5 A/83, 

sito no lugar denominado “Abrunhais”, Freguesia de Leomil, apresentada pelo Senhor 

NUNO FERNANDO DELGADO DO NASCIMENTO, que o loteador em parceria com os 

actuais proprietários do lotes poderão requerer a alteração da operação de loteamento 

pretendida, a qual deve ser formalizada nos termos, novamente presente à reunião o 

processo, acompanhado da resposta à deliberação, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali 

descritos, solicita a aprovação da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 114-

OS/DPOM/09, datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

operação do loteamento, emitindo o respectivo alvará de loteamento. ==============  

133 – 360/347/1.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora ALICE 

MARIA LEITÃO CARDOSO DE CASTRO, relativamente ao pedido de destaque de uma 

parcela com a área de 3.200m2, de um terreno rústico com a área total de 25.000m2, 

sito no lugar denominado “Tapada”, Freguesia de Rua, presente à reunião a resposta, 

por escrito, em que, pelos motivos ali descritos, solicita a aprovação do pedido de 

destaque de parcela. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 115-

OS/DPOM/09, datada de 20 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer desfavorável à pretensão. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que foram introduzidas recentemente pela Câmara 

Municipal as infra-estruturas de águas e saneamento, e que a Junta de Freguesia de 

Rua tem um acordo financeiro aprovado para realizar, brevemente, a pavimentação do 

caminho de acesso, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no n.º 5, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, republicado pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro, pelo que poderá 

ser emitida a respectiva certidão em conformidade. ============================ 

134 – 360/347/1.09 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento – 

Resposta à audiência do interessado ===================================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor 

ANTONINO CASIMIRO, relativamente à operação de loteamento, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado “Alagoa”, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à 

reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali 

descritos, solicita a aprovação da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 121-

OS/DPOM/09, datada de 23 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conhecimento ao 

requerente das insuficiências que ainda se mantêm no processo de operação de 

loteamento, referidas na informação técnica. ================================= 

135 – 360/991/37.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA MANUELA DA TRINDADE BORGES, 

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 da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 119 -

OS/DPOM/09, datada de 20 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva certidão, em 

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

136 – 360/991/40.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo do Senhor, ANTÓNIO JOAQUIM DE JESUS DOS SANTOS, 

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 da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 126 -

OS/DPOM/09, datada de 24 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva certidão, em 

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

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

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

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 
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desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelo Senhor 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 

13H10. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 


