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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DO MÊS DE 

OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ================= ================ 

ACTA N.º 23/11 

========== Aos vinte e oito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e onze, nesta 

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

Câmara Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico 

Superior (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, o primeiro na qualidade de Presidente 

da Câmara e os outros na de Vereadores para realizarem a presente reunião ordinária, a 

qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 04 de 

Novembro de 2009, exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de actas 139, 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 09H40. ===================================== 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
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“Gabinete Jurídico e de Contencioso” 

172 – 150/167/400 – ABERTURA E FUNCIONAMENTO DE EST ABELECIMENTOS –  

Turnos de Farmácias para 2012  ========================================= 

========== Oriundo do Ministério da Saúde – Administração Regional de Saúde do 

Norte, I.P., presente à reunião um “e-mail”, datado de 20 do corrente mês, através do 

qual remete a escala de turnos de serviço das farmácias no Município de Moimenta da 

Beira, para emissão do respectivo parecer, nos termos e para efeitos do n.º 2, do artigo 

3.º, da Portaria n.º 31-A/2011, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 

relativamente à escala de turnos proposta. ================================== 

173 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N. º 167/2006 ======== 

========== Oriunda do Serviço de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 19/2011, datada de 21 de Setembro, último, do seguinte teor: --------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho de V.ª Ex.ª, datado de 09/05/2011, foi notificado o arguido, 

através do ofício n.º 1588, datado de 11/05/2011, a conceder um último prazo de 30 dias para 

proceder ao licenciamento da construção irregularmente edificada, no entanto, decorrido o prazo 

concedido, verifica-se que a obra realizada continua por licenciar. ------------------------------------------ 

----- Pelo exposto, mantém-se o teor da Informação n.º 12/2011, datada de 10/03/2011, o que aqui se 

dá por integralmente reproduzida, para os fins tidos por convenientes”. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Considerando que o arguido não licenciou a construção referida no 

Auto de Notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, aconselhar o Senhor Presidente 

da Câmara a aplicar a coima mínima, no valor de € 500,00 (quinhentos euros), acrescida 
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das respectivas custas, nos termos do n.º 10, do artigo 98.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, na redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04 de 

Junho. ============================================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Secção de Contabilidade” 

174 – 210/207/000 – ESCRITOR DR. MANUEL DE LIMA BAS TOS – Apoio à edição 

do livro “No Esplendor da Sombra de Mestre Aquilino”  – Aquisição de exemplares   

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma comunicação, 

datada de 29 de Setembro, último, informando que o escritor supra referenciado, 

apresentou um pedido de apoio à edição do seu novo livro, através da aquisição de cem 

exemplares, a um preço unitário de € 8,00 (oito euros), já com IVA incluído. ----------------- 

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020225, onde em 25 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 8.146,58 (oito mil cento e 

quarenta e seis euros e cinquenta e oito cêntimos), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1684”. 

DELIBERAÇÃO:  Tendo em consideração as dificuldades económicas e financeiras do 

Município, mas reconhecendo o valor da obra para esta região, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, assumir o encargo de € 400,00 (quatrocentos euros), relativo à aquisição 

de cinquenta exemplares. =============================================== 
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“Património” 

175 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Pedido de 

arrendamento  ======================================================= 

========== Oriunda da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, presente à reunião a Informação 

n.º NAJUR/15/2011, datada de 24 do corrente mês, com o seguinte teor: --------------------- 

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 19 do corrente mês, a peticionante, Maria 

Branca Madeiras Gomes de Corgo Silva, solicita o arrendamento da loja n.º 9, do Mercado Municipal de 

Moimenta da Beira para nela “(…) exercer a actividade de venda de artesanato (…)”.---------------------- 

----- Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, 

“(...) a atribuição das lojas será efectuada por meio de propostas em carta fechada a potenciais 

interessados(...) – cfr. nesse sentido o artigo 5.º, do referido diploma legal.------------------------------- 

----- No entanto, o n.º 3 do mesmo normativo estabelece que, excepcionalmente, sem necessidade de 

recurso à publicação por meio de edital, quando a Câmara Municipal considerar a proposta de interesse 

relevante poderá determinar a adjudicação de lojas, mediante o recurso à figura do ajuste directo, cujo 

preço não poderá ser inferior a € 2.50 m/2. ------------------------------------------------------------------- 

----- Por ser importante, chama-se a atenção para o artigo 3.º, do diploma legal acima citado, segundo 

o qual a actividade de abastecimento público a que se destina o comércio praticado no Mercado 

Municipal será exercida por particulares em regime de licença de utilização dos respectivos locais 

de venda, conferida pela Câmara Municipal e por contratos de arrendamento com esta 

celebrados (sublinhado nosso).” ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar à requerente o 

arrendamento da Loja n.º 9, do Mercado Municipal, por ajuste directo, nos termos do 

disposto no n.º 3, do artigo 4.º, do Regulamento do Mercado Municipal, de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar a adjudicatária que deverá 

outorgar o respectivo contrato de arrendamento, com uma renda mensal de € 40,00 

(quarenta euros). ===================================================== 

176 – 130/151/700 – LOJA N.º 6 DO MERCADO MUNICIPAL  DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Pedido de autorização para a cedência da po sição contratual  ========== 

========== Oriundo da Senhora MARGARIDA RIBEIRO PEREIRA SOEIRO, presente 

à reunião um ofício, datado de 14 do corrente mês, através do qual solicita a cessão da 

sua posição contratual, no contrato de arrendamento da loja n.º 6 do Mercado Municipal 

de Moimenta da Beira, a favor do seu marido, JOSÉ ANTÓNIO SOEIRO, a partir de 

Novembro, inclusive. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o Parecer n.º 

35.11, datado de 19 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cessão da posição 

contratual da referida loja, nos termos requeridos, mantendo, de acordo com o parecer 

jurídico, a responsabilidade subsidiária da Senhora MARGARIDA RIBEIRO PEREIRA 

SOEIRO. ============================================================ 

 “Tesouraria” 

177 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 27, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 226.589,36 (duzentos 
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e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e nove euros e trinta e seis cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   112.230,50 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €   114.358,86 

                           TOTAL……………...... €   226.589,36 

 03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

178 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento  ========================= 

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

reunião realizada em 13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do 

livro de actas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO” “PROJECTOS DE ARQUTECTURA DEFERIDOS”, 

“PROJECTOS DE ARQUTECTURA INDEFERIDOS”, “PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de 

Novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:  ===================================== 
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----- HERNANI MONTEIRO FONSECA, para ocupação da via pública com andaimes, em 

20 m2, na Av. João Lima Gomes, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 132.11;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM FAJARDO SOARES, para ocupação da via pública com material, em 2 

m2, na Rua de Timor, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

133.11; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO DE JESUS SANTOS MATEUS, para ocupação da via pública com 

materiais, em 18 m2, na Rua dos Lagares, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º 

n.º 134.11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- CLAUDINA ROSA PLÁCIDO, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Rebolal, Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proc.º n.º 22.11. ------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJECTOS ARQUITECTURA DEFERIDOS:  =============================== 

----- CELSO DE CARVALHO SOEIRO, para alteração ao projecto de reconstrução de 

uma habitação unifamiliar, sita na Travessa de Santo António, Freguesia de Vilar, a que 

se refere o Proc.º n.º 2.06; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO, para alteração e ampliação de 

um armazém destinado a ponto de comercialização para produtos fertilizantes e 

fitossanitários, sito no lugar denominado Vale das Marianas, Freguesia de Arcozelos, a 

que se refere o Proc.º n.º 5.11; ---------------------------------------------------------------------------- 
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----- ROGÉRIO PIMENTA DE JESUS, para reconstrução de uma casa de habitação, sita 

na Rua do Serrado, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 127.11; --------------- 

----- MANUEL LISBOA JOAQUIM, para construção / legalização de um armazém 

destinado a arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado Tapada 

da Veiga, na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 

129.11; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO MARIA DA SILVA ANDRADE MENDES CALISTO, para reabilitação e 

ampliação de uma habitação unifamiliar, sita na Rua do Camborso, Freguesia de Caria, 

a que se refere o Proc.º n.º 130.11. ----------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS ARQUITECTURA INDEFERIDOS:  ============================= 

----- DAMIÃO PAULO DA SILVA MARTINHO, para construção de um armazém 

destinado a arrumos, que pretende levar a efeito no lugar denominado Estrada 

Municipal, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 94.11; ------------------------------- 

----- TELMO JOSÉ GOUVEIA DE JESUS, para construção de uma moradia unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Fonte, Freguesia de Arcozelos, a que 

se refere o Proc.º n.º 99.11. -------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  =========================== 

----- ANA CRISTINA FORMOSO AGUIAR, para aditamento ao projecto de construção de 

uma habitação unifamiliar, que está a levar a afeito no lugar denominado Beira de 

Paradinha, Lote 11, do loteamento a que se refere o alvará nº 07/98, Freguesia de 

Moimenta da Beiral, a que se refere o Proc.º n.º 389/07; ------------------------------------------- 



 F lF lF lF l.196 
____________ 

 

____________ 

2011.10.28 
L i v º .  1 4L i v º .  1 4L i v º .  1 4L i v º .  1 4 3333     

                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 

                                                                   
 
----- CRISTIANE FIGUEIREDO SEQUEIRA, para construção de um estábulo para 

caprinos, que pretende levar a efeito no lugar denominado Gondomar, Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 25.10. -------------------------------------------------------------- 

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

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

========== O Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, 

do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude do assunto a que se refere o ponto seguinte 

estar relacionado com a decisão de indeferimento por si proferida. ================= 

179 - 360/337/18.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e Informação Prévia ==== 

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

reunião realizada em 22 de Junho, último, exarada a folhas 14, ponto 014, deste livro de 

actas, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de informação prévia para 

construção de uma moradia unifamiliar, que a Senhora MARIA ADÉLIA pretende levar a 

efeito no lugar denominado Fraguinha, na Freguesia de Arcozelos, solicitar um estudo à 

DEP – Divisão de Estudos e Projectos de forma a compatibilizar a implantação proposta 

com o traçado da variante, novamente presente à reunião o referido processo 

acompanhado da informação n.º 43-LS/DEPE/2011, de 24 do corrente mês, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. --------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, não dar provimento ao recurso 



 F lF lF lF l.197 
____________ 

 

____________ 

2011.10.28 
L i v º .  1 4L i v º .  1 4L i v º .  1 4L i v º .  1 4 3333     

                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 

                                                                   
 
apresentado e mater o indeferimento com base na informação técnica nº. 62-

RJ/DOP/2011, manifestando, no entanto, a disponibilidade para vir a equacionar, em 

conjunto com a requerente, uma implantação que possa não colidir com o traçado em 

estudo, logo que seja possível determinar com rigor qual a área a ocupar por aquela 

infra-estrutura rodoviária. ================================================  

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, regressou à reunião. ============================================ 

180 - 360/337/20.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e Informação Prévia ==== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu proceder à audiência escrita da 

Firma DIAS & FILHOS – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA, relativamente ao 

pedido de informação prévia para ampliação do hotel sito no lugar denominado Verdeal, 

na Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o referido processo acompanhado da 

resposta à audiência, em que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 294-RJ/DOP/2011, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO : Dado que este equipamento sempre foi entendido, ao longo das suas 

fases, como equipamento de interesse central, regional ou municipal, a Câmara 

deliberou, por unanimidade aprovar o pedido de informação prévia, condicionado à 

apresentação dos elementos referidos na informação técnica, nomeadamente, do 

parecer favorável do Turismo do Portugal, I.P.. =============================== 

181 – 360/338/112 – OBRAS PARTICULARES – Construção  de um muro de vedação 

– Pedido de isenção do pagamento de taxas  =============================== 

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

reunião realizada em 16 de Setembro, último, exarada a folhas 134, ponto 124, deste 

livro de actas, em que foi deliberado, relativamente ao pedido para construção de um 

muro de vedação e respectiva isenção do pagamento de taxas para realização desta 

operação urbanística, que o Senhor DANIEL NATÁRIO DO NASCIMENTO pretende 

levar a efeito na Rua Principal, na localidade de Granja dos Oleiros, Freguesia de Rua, 

que o processo baixasse ao Vereador, em Regime de tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, para que o mesmo se deslocasse ao local e informasse a Câmara, 

novamente presente à reunião o referido processo acompanhado da informação n.º 44-

LS/DEPE/2011, de 25 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo baixe, 

novamente, ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, para efectuar mais uma tentativa de acordo com o requerente. ============ 
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AUSÊNCIA DA REUNIÃO : ============================================== 

========== O Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea a), do art.º 44.º, do Código 

do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro. ==================================================== 

182 – 360/344/246.92 – OBRAS PARTICULARES – Constit uição de propriedade 

horizontal  ========================================================== 

========== Oriundo da Senhora JOANA ISABEL TEIXEIRA SALGUEIRO, do Senhor 

TIAGO RAFAEL CARVALHO SALGUEIRO, da Senhora FRANCISCA ISABEL TEIXEIRA 

SALGUEIRO e da Senhora BEATRIZ ALEXANDRA CARVALHO SALGUEIRO, presente 

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

de um edifício sito no lugar denominado Abrunhais, Freguesia de Leomil. -------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 139-SV/DOP/2011, de 14 do 

corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão. -  

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

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

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

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

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 
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CAIADO, regressou à reunião. ============================================  

183 – 360/347/6.92 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento –  

Rectificação do alvará nº. 07/98  ========================================= 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS, no 

exercício das funções de Chefe da DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES, por força do 

Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 31 de Janeiro, último, presente à 

reunião a informação n.º 15-LS/DEPE/2011, de 19 do corrente mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente ao 

loteamento sito no lugar denominado Beira de Paradinha, a que se refere o alvará nº. 

07/98, Freguesia de Moimenta da Beira, dando conta que é necessário proceder a uma 

alteração ao alvará de loteamento emitido, de forma a que possam ser corrigidos os 

valores das áreas de cedência que nele constam. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir um novo alvará, com as 

áreas devidamente corrigidas. ============================================ 

184 – 360/991/80.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL PEREIRA NAMORA SOARES, presente à 

reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante da partilha 

de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, 

que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

- AUGI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 146-SV/DOP/11, datada de 21 do 

corrente mês, emitindo parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido apresentado, e emitir a respectiva certidão em conformidade. =============== 

185 – 380/374/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização  e conservação do 

edificado – Vistoria de utilização e conservação de  edifícios – Auto de vistoria n.º 

9/2011============================================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar à Comissão de Vistorias 

para procederem à vistoria do estado de um muro de suporte / vedação, pertencente à 

Senhora SÓNIA CARDOSO, sito na Rua da Fonte Velha, na localidade de Mileu, 

Freguesia de Caria, presente à reunião o Auto de Vistoria n.º 9/2011, datado de catorze 

do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando que a vistoria técnica efectuada concluiu que o muro em 

causa se encontra em elevado grau de deterioração, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder um prazo de 90 (noventa) dias para o proprietário proceder à 

reabilitação do referido muro. ============================================= 

186 – 380/374/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização  e conservação do 

edificado – Vistoria de utilização e conservação de  edifícios – Auto de vistoria n.º 
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10/2011============================================================= 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar à Comissão de Vistorias 

para procederem à vistoria do estado de um edifício, pertencente ao Senhor MANUEL 

TOMÁS MORGADO DA FONSECA, sito na Rua Aquilino Ribeiro, nº. 31, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, presente à reunião o Auto de Vistoria n.º 10/2011, datado de catorze 

do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando que a vistoria técnica efectuada concluiu que o imóvel 

se encontra em elevado grau de deterioração, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder um prazo de 90 (noventa) dias para o proprietário proceder à reabilitação do 

referido imóvel. ======================================================= 

04 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

“Educação” 

187 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transpor tes Escolares – Pedido 

de isenção de pagamento de passe escolar  ================================ 

========== Presente à reunião um pedido de isenção de pagamento do passe escolar 

de uma aluna, residente na localidade de Cimbres, respeitante ao ano lectivo em curso. - 

----- Submetido o assunto ao Técnico Superior de Serviço Social, ALEXANDRE 

MONTEIRO, o mesmo prestou informação n.º 51/DASE/2011, datada de 25 do corrente 
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mês, segundo a qual e pelas razões ali descritas é de opinião que deverá ser deferido o 

pedido, por se evidenciarem dificuldades económicas no respectivo agregado familiar. --- 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/020210 onde 

existe um saldo disponível de € 67.252,62 (sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e dois euros e 

sessenta e dois cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.1.2, Código 05 e nº. 17/2011, com a dotação de € 67.252,62 (sessenta e sete mil duzentos 

e cinquenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos).” ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  Considerando a informação técnica atrás referida, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, isentar a aluna do pagamento do respectivo passe escolar. ======== 

188 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

lectivo 2011/2012  ===================================================== 

========== Oriunda da DASE – Divisão de Acção Social e Educação, presente à 

reunião a Informação n.º 50/DASE/2011, datada de 24 do corrente mês, que nesta acta 

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

dois alunos residentes em Moimenta da Beira, onde, pelas razões ali descritas, deixa à 

consideração superior a decisão de os reposicionar no escalão A, para efeitos de 

atribuição de auxílios económicos. ------------------------------------------------------------------------ 

----- O montante global ascende a € 472,96 (quatrocentos e setenta e dois euros e 

noventa e seis cêntimos), sendo os encargos no período de Setembro a Dezembro do 

corrente ano, inclusive, de € 175,12 (cento e setenta e cinco euros e doze cêntimos). ---- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, 

onde, existe um saldo disponível de € 137.663,01 (cento e trinta e sete mil seiscentos e sessenta e três 

euros e um cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 

2.1.2, Código 02 e nº. 14/2011, com a dotação de € 23.258,51 (vinte e três mil duzentos e cinquenta e 

oito euros e cinquenta e um cêntimos), e na rubrica orçamental orgânico-economica 04/040802 onde 

existe um saldo disponível de € 12.012,50 (doze mil e doze euros e cinquenta cêntimos) e que o 

mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 04 e nº. 16/2011, 

com a dotação de € 8.512,50 (oito mil quinhentos e doze euros e cinquenta cêntimos).” ----------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar os dois alunos em causa no escalão 

“A”. ================================================================ 

189 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

lectivo 2011/2012  ===================================================== 

========== Oriunda da Técnica Superior de Serviço Social, RITA CAETANO, presente 

à reunião a Informação n.º 49/DASE/2011, datada de 24 do corrente mês, que nesta 

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

acompanhada das listagens dos alunos, instruídas de acordo com o Despacho Conjunto 

n.º 300/97, de 09 de Setembro, que solicitaram auxílios económicos posteriormente à 

matrícula, para o ano lectivo 2011/2012, cujo montante global ascende a € 1.455,50 (mil, 

quatrocentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), sendo os encargos no 

período de Setembro a Dezembro do corrente ano, inclusive, de € 710,00 (setecentos e 

dez euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701 onde 

existe um saldo disponível de € 137.663,01 (cento e trinta e sete mil seiscentos e sessenta e três euros 

e um cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, 

Código 02 e nº. 14/2011, com a dotação de € 23.258,51 (vinte e três mil duzentos e cinquenta e oito 

euros e cinquenta e um cêntimos), e na rubrica orçamental orgânico-economica 04/040802 onde existe 

um saldo disponível de € 12.012,50 (doze mil e doze euros e cinquenta cêntimos) e que o mesmo está 

previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 04 e nº. 16/2011, com a 

dotação de € 8.512,50 (oito mil quinhentos e doze euros e cinquenta cêntimos).” ------ ------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas listagens, 

com referência aos escalões ali indicados. =================================== 

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 

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

de Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, 

Vereadores e por mim, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

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

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

11H16. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 

 

 


