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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZASSEIS DE OUTUBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E QUINZE =========================================== 

ATA N.º 21/15 

========== Aos dezasseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, nesta 

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

Câmara Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião, realizada 

no dia 01 de junho, último, exarada a folhas 174, ponto 136, do livro de atas 150, e cuja 

ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------- 

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. O Senhor Presidente convidou os Senhores Vereadores a estarem presentes na 
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Gala da Associação de Futebol de Viseu, que se vai realizar em Moimenta da Beira, no 

próximo dia 02 de novembro, num evento que pretende premiar um conjunto de clubes, 

dirigentes e atletas que se destacaram na época desportiva anterior, assim como 

homenagear personalidades que fizeram e continuam a fazer parte da referida 

instituição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. O Senhor Presidente deu conta que hoje foi publicada no Diário da República nº. 

203, II Série, a 1ª. Revisão do Plano Diretor Municipal, que entra em vigor no dia 19 do 

corrente mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. O Senhor Presidente informou também que vai dar início ao processo conducente 

à elevação de Moimenta da Beira a cidade, exortando os Senhores Vereadores a uma 

participação ativa neste assunto, que considera nada fácil. ---------------------------------------- 

----- 4. No que se refere ao Estatuto de Oposição, designadamente em matéria de 

apresentação dos documentos previsionais, o Senhor Presidente questionou os 

Senhores Vereadores sobre a forma que consideram mais adequada para a respetiva 

formalização, tendo ficado estabelecido e acordado que o projeto de orçamento será 

este ano apresentado com maior antecedência do que o prazo legalmente estabelecido 

para o efeito, de maneira a possibilitar uma análise mais cuidada que permita a 

integração dos contributos que se afigurem adequados e necessários. ------------------------

----- 5. Finalmente, solidarizando-se com a iniciativa do Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, a Câmara Municipal felicitou o Clube Desporto e Recreio 

de Moimenta da Beira e o Centro Social e Cultural de Sever por terem ganho as 
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respetivas Supertaças da Associação de Futebol de Viseu. ======================   

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

01.05.  GABINETE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

076 - 380/374/000 – QUEIXAS E DENÚNCIAS – INCUMPRIMENTO DA LEI DO RUÍDO 

E DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ================================= 

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

21 de agosto, último, exarada a folhas 2 e 3, ponto 001, deste livro de atas, em que foi 

deliberado solicitar ao Gabinete Jurídico a emissão de parecer sobre qual o 

enquadramento e respetivos instrumentos legais conducentes à redução do horário de 

funcionamento do estabelecimento comercial Bar “JC”, sito no Bairro dos Andinhos, 

nesta Vila, presente novamente à reunião o processo acompanhado do parecer do 

Gabinete Jurídico n.º 18.15, datado de 1 de setembro, último, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual, em síntese, 

informa que as câmaras municipais, ouvidos os sindicatos, as forças de segurança, as 

associações de empregadores, as associações de consumidores e a junta de freguesia 

onde o estabelecimento se situe, podem restringir os períodos de funcionamento a 

vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, em casos 

devidamente justificados e que se prendam com razões de segurança ou de proteção da 

qualidade de vida dos cidadãos. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, acionar o processo de consulta 
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às entidades supra referenciadas, para que se pronunciem sobre o caso em apreço. === 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

077 – 120/129/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS NO 

ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO 

LETIVO 2015/2016 – Abertura de procedimento de contratação - Comunicação da 

deliberação ========================================================= 

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

24 de julho, último, exarada a folhas 229, ponto 184, do livro de atas 150, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 33, datado de 08 do corrente mês, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada em 29 de setembro, último, deliberou 

aprovar a autorização para a abertura do procedimento para contratação de técnicos no 

âmbito das atividades de enriquecimento curricular para o ano de 2015/2016. --------------- 

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

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

078 – 110/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – APROVAÇÃO DO PROJETO 

DE REGULAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE 

MOIMENTA DA BEIRA ================================================= 

========== Presente à reunião o projeto do regulamento referenciado em epígrafe, 

que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, 
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para análise e eventual aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea k), 

do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido projeto de 

regulamento, devendo o mesmo ser submetido a apreciação pública, nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 101.º, do Código de Procedimento Administrativo, após o 

que deverá ser submetido à aprovação pela Assembleia Municipal, para efeitos do 

disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. == 

079 – 150/992/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO 

E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS – Manutenção dos montantes das taxas 

municipais no ano de 2016 - Comunicação da deliberação ==================== 

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

18 de setembro, último, exarada a folhas 40, ponto 041, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 29, datado de 08 do corrente mês, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada em 29 de setembro, último, deliberou 

aprovar a manutenção dos montantes das taxas municipais no ano de 2016. --------------- 

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

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

080 – 210/200/200 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS – Taxa a aplicar em 2015, a cobrar em 2016 – Comunicação de 

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

18 de setembro, último, exarada a folhas 43 a 48, 043, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 28, datado de 8 do corrente mês, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 29 de setembro, último, 

referente ao ano de 2015, foi deliberado aprovar as taxa do IMI – Imposto Municipal 

sobre Imóveis em 0,4% para os prédios urbanos, nos precisos termos apresentados e 

aprovados pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 

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

081 – 210/200/200 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – IMI FAMILIAR – Aprovação da 

proposta do senhor Deputado ANTÓNIO FRANCISCO PINTO REIS ============= 

========== No seguimento da deliberação tomada pela Assembleia Municipal, em sua 

sessão ordinária, realizada em 29 de junho, último, presente à reunião o ofício da 

Assembleia Municipal n.º 35, datado de 8 do corrente mês, informando que, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 29 de setembro, último, deliberou aprovar a taxa de IMI 

Familiar, de acordo com a Lei. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

082 – 210/200/200 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – Taxa a aplicar em 2016 – Comunicação de 

deliberação ========================================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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18 de setembro, último, exarada a folhas 41 a 43, ponto 042, deste livro de atas, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 31, datado de 8 do corrente 

mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no dia 29 de setembro, último, 

foi deliberado aprovar a proposta de participação variável no IRS – percentagem a 

aplicar em 2016, mantendo-a em 5%, nos precisos termos apresentados e aprovados 

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

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

083 – 210/200/400 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem – Taxa a aplicar em 2016 - Comunicação de deliberação ============= 

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

18 de setembro, último, exarada a folhas 48 a 50, ponto 044, deste livro de atas, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 27, datado de 8 do corrente 

mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no dia 29 de setembro, último, 

foi deliberado aprovar a referida taxa em 0,25%, para o ano de 2016, nos precisos 

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

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

084 – 210/201/000 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL – DERRAMA – Comunicação de 

deliberação ========================================================= 

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

18 de setembro, último, exarada a folhas 50 a 55, ponto 045, deste livro de atas, em que 
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foi deliberado aprovar a proposta de lançamento de derrama sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), no limite 

máximo de 1,5%, nos termos previstos no artigo 14.º, da Lei das Finanças Locais, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 30, datado de 8 do corrente 

mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no dia 29 de setembro, último, 

foi deliberado aprovar o lançamento de derrama nos precisos termos apresentados e 

aprovados pela Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

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

085 – 230/260/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Orçamento e Plano de Atividades 

para 2015 – 2.ª Revisão Orçamental – Aprovação - Comunicação de deliberação == 

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

7 de agosto, último, exarada a folhas 248 a 250, ponto 201, do livro de atas 150, 

presente à reunião o ofício n.º 34, do referido órgão deliberativo, datado de 8 do corrente 

mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada em 29 de setembro, último, foi 

deliberado aprovar a proposta de 2.ª Revisão Orçamental, nos precisos termos 

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

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

086 - 230/999/000 – INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS – Controlo do endividamento 

e da situação financeira da administração local autárquica – Auditoria ao 

Município de Moimenta da Beira ========================================= 



 Fl.97 
____________ 

 

____________ 

2015.10.16 
 

L iv º .  151  
                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 

                                                                   

 

========== Oriundo da entidade referenciada em epígrafe, presente à reunião o ofício 

nº. 1058, datado de 24 de setembro, último, do Gabinete do Secretário de Estado 

Adjunto e do Orçamento, no qual remete o “1 CD-Rom”, com o relatório n.º 2083/2014, 

da Inspeção-Geral de Finanças, sobre o controlo do endividamento do Município de 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a complexidade do relatório, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, que o assunto seja agendado para a próxima reunião do órgão executivo.  

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

087 – 130/148/001 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL – CONCURSO PÚBLICO PARA 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Aprovação de autorização prévia - 

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

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

18 de setembro, último, exarada a folhas 56 e 57, ponto 048, deste livro de atas, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 32, datado de 8 do corrente 

mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no dia 29 de setembro, último, 

foi deliberado aprovar o pedido de autorização prévia para concurso público para 

fornecimento de energia elétrica, nos precisos termos apresentados e aprovados pela 

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

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

02.02.04. TESOURARIA 
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088 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 15, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 541.006,04 

(quinhentos e quarenta e um mil e seis euros e quatro cêntimos), assim discriminado: ---- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €   455.336,56 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €     85.669,48 

   TOTAL: ………………………..€   541.006,04 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

089 - 340/323/300 – PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL, S.A. – (Sub-parque de 

Moimenta) - Âncora Wind – Pintura de aerogeradores ======================= 

========== Oriundo do PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL, S.A., na qualidade de 

promotora do Parque Eólico de Douro Sul, Sub-Parque de Moimenta, presente à reunião 

um oficio, datado de 29 de setembro, último, registado sob o nº 5490, a solicitar que esta 

Câmara Municipal autorize a pintura de dois dos aerogeradores que constituem o 

Parque Eólico. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

iniciativa com entusiasmo, até por se tratar de trabalhos originais e inéditos no nosso 

país. ===============================================================   

090 - 610/601/001 - MINIMIZAÇÃO DE RISCOS - DEFESA DA FLORESTA CONTRA 
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INCÊNDIOS - Pedido de prorrogação de prazo graciosa ====================== 

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

11 de agosto de 2014, exarada a folhas 249, ponto 197, do livro de atas 148, em que foi 

deliberado adjudicar a empreitada referida em epígrafe à empresa FLOPONOR – 

FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE, S.A., presente à reunião um oficio da 

empresa acima mencionada, datado de 22 de setembro, último, registado sob o nº. 

5430, a solicitar prorrogação de prazo de execução graciosa referente à empreitada da 

obra “ Minimização de Riscos – Defesa da Floresta Contra Incêndios”. ------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE TÉCNICO FLORESTAL, o 

mesmo prestou a informação n.º 37-ES/DPOUA/2015, datada de 09 do corrente mês, 

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

----- “Dando cumprimento ao despacho do senhor vereador Eng. António José Teixeira Caiado, exarado 

no ofício com registo nº 5430 de 30/09/2015, apresentado pela empresa Floponor – Florestas e Obras 

Publicas do Norte, S.A., a solicitar a prorrogação de prazo de execução graciosa referente á empreitada 

da obra “ Minimização de Riscos – Defesa da Floresta Contra Incêndios” que, entretanto, terminou no 

passado dia 17 de setembro do corrente ano, cumpre-me informar o seguinte. ---------------------------- 

----- 1 - O argumento apresentado no que ao controle de vegetação espontânea diz respeito é um 

argumento válido e que retrata o sucedido. ------------------------------------------------------------------- 

----- 2 - Quanto ao argumento apresentado para a intervenção nas charcas também considero como 

válido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3 – Relativamente ao argumento apresentado no âmbito da manutenção da rede viária florestal, 

importa referir que tecnicamente, a execução dos trabalhos tal como executados e que justificam em 

parte o atraso na execução dos mesmos, dá maior garantias de qualidade, no entanto, a melhor forma 
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de execução deveria ter sido acautelada aquando da entrega da proposta.--------------------------------- 

----- Assim, considero não haver inconvenientes na prorrogação graciosa do prazo da empreitada até ao 

dia 23 de outubro de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Refere-se que a adjudicatária anexou o plano de trabalhos que refletem o desenvolvimento dos 

trabalhos no período solicitado, no entanto deve também juntar o plano de mão de obra e plano de 

equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo a legislação em vigor, a adjudicatária não terá direito á revisão de preços durante o 

período de tempo em vigora a prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada. --------------- 

----- Por fim importa lembrar que a empreitada em causa, tem na sua maior parte, trabalhos referentes 

a uma candidatura aprovada pelo PRODER, e que tem como data de conclusão contratual, dia 8 de 

novembro de 2015.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação de 

prazo de execução graciosa, até ao dia 23 do corrente mês, nos termos da informação 

técnica. ============================================================= 

 “OBRAS PARTICULARES” 

091 - 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 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO”, “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS”, 

“PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “PROJETO DE ARQUITETURA E 
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ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 25 de 

outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------- 

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

----- ANTÓNIO VAZ PEREIRA, para ocupação da via pública, com andaimes, em 4m2, 

no Largo do Eirô, na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proc.º n.º 67.15; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ALFREDO DA COSTA, para construção de um muro de vedação com 50 m, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Cadavais, na localidade de Aldeia de 

Nacomba, União de freguesias de Pêravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere 

o Proc.º n.º 68.15. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO: ============================ 

----- JOSÉ TEIXEIRA SEVERINO, para emissão de declaração de que se mantêm os 

pressupostos de facto e de direito que levaram ao anterior deferimento do pedido de 

informação prévia para ampliação de um edifício, sito na Rua D. João II, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 8.12. ----------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUTETURA DEFERIDOS: =============================== 

-----  ISMAEL DUARTE RIBEIRO, para alteração ao projeto de construção de uma 

habitação unifamiliar, que está a levar a efeito na localidade de Espinheiro, Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º 169.08; ------------------------------------------------------------------ 
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----- MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS FERNANDES MOURA, para alteração e 

ampliação de uma habitação destinada a turismo rural – casa de campo, sita na Rua das 

Lages, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 55.15. --------------------------------------- 

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

----- JOÃO FILIPE LAPA VAZ, para construção de um armazém destinado a arrumos, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Abrunhais, Freguesia de Leomil, a que 

se refere o Proc.º 12.15; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ SIDÓNIO TEIXEIRA MORAIS, para licenciamento de um pavilhão destinado a 

vacaria, sito no lugar denominado Tapada do Padre, na localidade de Porto da Nave, 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 123.12. ------------------------------------------------ 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO: ================ 

----- ANTÓNIO CÂNDIDO, para reconstrução e alteração do uso de uma habitação para 

arrumos, sita no lugar denominado Capela, na localidade de Granja do Paiva, Freguesia 

de Caria, a que se refere o Proc.º 9.15. ----------------------------------------------------------------- 

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

092 – 360/337/8.15 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia para 

construção de um armazém destinado a arrumos =========================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido proceder à audiência da Firma 

LOUREIRO & REBELO, LDA, relativamente ao pedido de informação prévia para 

construção de um armazém destinado a arrumos, que pretende levar a efeito no lugar 
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denominado Toimil, Freguesia de Leomil, presente à reunião o referido processo 

acompanhado da resposta, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, 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 276-

SV/DPOUA/15, de 12 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: Dado que o terreno em causa possui todas as infraestruturas 

consideradas necessárias à atividade a desenvolver na edificação que a requerente 

pretende construir, e uma vez que existe um acordo entre a Câmara Municipal e a Junta 

de Freguesia para executar as infraestruturas consideradas em falta, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação prévia. =============== 

093 – 360/991/51.15 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade - Ratificação ================================= 

========== Para efeitos de ratificação, presente à reunião o despacho para emissão 

de parecer favorável 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, requerido pelo Senhor CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO. --------- 
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----- O processo foi, previamente, submetido à apreciação técnica, da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação 

n.º 268-SV/DPOUA/15, datada de 02 do corrente mês, emitindo parecer favorável. -------- 

DELIBERAÇÃO: Nos termos do nº. 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho. ======= 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

094 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2015/2016 =========================================================== 

========== Oriunda da UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 26-RIC/UODSCE/2015, 

datada de 12 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da listagem dos alunos, instruída de 

acordo com o artigo 4º., do Decreto-Lei nº. 55/2009, de 02 de março, referente aos 

auxílios económicos para o ano letivo 2015/2016, cujo encargo a assumir, no período de 

setembro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 757,54 (setecentos e 

cinquenta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos), sendo o encargo relativo ao 

fornecimento de “refeições” de € 626,34 (seiscentos e vinte e seis euros e trinta e quatro 

cêntimos), e “material escolar” de € 131,20 (cento e trinta e um euros e vinte cêntimos).  

----- O processo vem acompanhado da informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, 
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referente à assunção dos referidos encargos. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida listagem e 

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, com referência aos escalões ali 

indicados. =========================================================== 

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 e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo 

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

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

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

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


