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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TREZE DE JANE IRO DO ANO DE 

DOIS MIL E CATORZE ================================================= 

ATA N.º 01/14 

========== Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, 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, LUÍS 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 primeira reunião, 

realizada no dia 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de 

atas 147, 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.  

ABERTURA DA REUNIÃO  ==============================================  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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----- 1. PROTEÇÃO CIVIL - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMB EIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – APROVAÇÃO DE MOÇ ÃO:  Pelo 

trabalho desenvolvido Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira em prol do bem 

comum no combate às chamas, muitas das vezes em condições de real perigo e risco 

para a vida humana, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira aprovou, por 

unanimidade, a seguinte Moção: -------------------------------------------------------------------------- 

----- “No ano em que se comemora o 85.º aniversário da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira, e depois de tantas décadas de 

dificuldades e desafios, sempre ao serviço desta Terra e desta Gente, o Município de 

Moimenta da Beira, reconhecido, pretende registar um voto de sentida gratidão a todos 

quantos, no passado e no presente, serviram esta causa e, ao mesmo tempo, prestar à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira uma profunda 

homenagem pelo seu exemplo de abnegação, que deixou marcas profundas na nossa 

sociedade e contribuiu decisivamente para conservar e fortalecer os valores do 

voluntariado, da solidariedade e do humanismo que hoje partilhamos.” ============= 

----- 2. ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO TÁ VORA – 

CONTENCIOSO: O Senhor Presidente fez uma breve apresentação sobre a 

problemática das empreitadas de obras públicas que estão em contencioso, com a 

empresa JEREMIAS DE MACEDO, no âmbito da Associação Regional de Municípios do 

Vale do Távora, afirmando que, após ter sido suspenso o acordo prévio alcançado 

durante o período eleitoral, estão em curso as diligências tendentes à celebração de um 
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acordo final com a supra mencionada empresa adjudicatária. ==================== 

----- 3. PROCESSO DISCIPLINAR – CONTENCIOSO – PROCESSO Nº . 447/08.BEVIS 

– AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL - PONTO DE SITUAÇÃO:  O Senhor Presidente 

informou a Câmara que foi intentado recurso contra a sentença do TAF de Viseu, que 

anulou a deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião ordinária realizada em 

05 de dezembro de 2007, que aplicou a pena disciplinar de aposentação compulsiva ao 

Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO. =================== 

ORDEM DO DIA 

02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

001 – 130/0148/001 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS – Concurso  

público para aquisição de energia elétrica em média  tensão e baixa tensão 

especial – Municípios da CIMDOURO e da EMARVR – Min uta do contrato –  

Ratificação do despacho de aprovação  =================================== 

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

30 de dezembro de 2013, exarada a folhas 223, ponto 181, do livro de atas 147, em que 

foi deliberado ratificar o despacho de adjudicação à empresa EDP Comercial, 

Comercialização de Energia SA, pela quantia de € 486.984,49 (quatrocentos e oitenta e 

seis mil, novecentos e oitenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos), presente à 

reunião a informação do Serviço de Gestão e Promoção da Eficiência Energética, nº. 

243-RC/SGPEE/2013, que acompanha a respetiva minuta de contrato para o 
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fornecimento de energia elétrica, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, aprovada por Despacho do Senhor Presidente, datado 

de 31 de dezembro de 2013 e aposto na dita informação técnica, que agora se submete 

à Câmara Municipal para efeitos de ratificação. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

procedeu à aprovação da referida minuta de contrato para o fornecimento de energia 

elétrica, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 35º., da Lei nº. 75/2013, 

de 12 de setembro. ==================================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

002 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 10, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 137.626,37 (cento e 

trinta e sete mil, seiscentos e vinte e seis euros e trinta e sete cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €   28.846,02 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €  108.780,35 

                             TOTAL: …………………………...€  137.626,37 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos”  
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003 - 310/302/430 - ARRANJO URBANÍSTICO DA AVENIDA 25 DE ABRIL E RUA DR. 

SÁ CARNEIRO, EM MOIMENTA DA BEIRA - Auto de vistori a ================== 

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

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP078/DOM/2013, 

datada de 31 de dezembro de 2013, que acompanha o auto de vistoria da obra referida 

em epígrafe, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador das Obras Municipais, foi contactada a Firma 

adjudicatária para ser marcada uma data para realização da vistoria solicitada. --------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 

---- - Foram detetadas as deficiências ou anomalias que se expressaram no Auto de Vistoria anterior, 

nomeadamente de 25/10/2012, isto é, as anomalias/deficiências referidas no Auto ainda não foram 

colmatadas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Não é promovida qualquer libertação de caução;” ---------------------------------------------------- 

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

unanimidade, não proceder à libertação da caução e notificar a empresa adjudicatária 

para colmatar as deficiências/anomalias expressas no auto de vistoria. ============ 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

004 – 150/192/000 - GRANITOS IRMÃOS SOARES, LDA. – Pedido de parecer sobre 

localização de pedreira e pedido de emissão de “dec laração de interesse  

concelhio”  ========================================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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02 de dezembro de 2013, exarada a folhas 186, ponto 139, do livro de atas 147, em que 

foi deliberado proceder à audição prévia da Junta de Freguesia da Rua para, querendo, 

se pronunciar sobre esta matéria, presente à reunião um ofício da referida autarquia, 

registado em 19 do mesmo mês, sob o n.º 7670, a informar que a pedreira em questão 

se encontra numa localização apropriada para o seu funcionamento, e que sendo 

proveitoso, tanto para a freguesia, como para o Concelho, é seu entendimento que a 

mesma seja instalada no Monte Coutado, devendo, no entanto, ter em conta o impacto 

ambiental sobre a zona onde será instalada. ---------------------------------------------------------- 

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

localização da exploração em causa e considerar esta atividade de interesse concelhio. 

005 – 150/192/000 - DIREÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO  NORTE - Pedido de 

licença de pesquisa para a pedreira denominada de “ TERRA DA NAVE”, sita no 

Lugar de Terra da Nave, na União de Freguesias de P êra Velha, Aldeia de Nacomba 

e Ariz  ============================================================== 

========== Oriundo da DIREÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO NORTE, presente à 

reunião um ofício, registado em 10 de dezembro de 2013, sob o n.º 7424, a solicitar que 

esta autarquia emita parecer sobre um pedido de licença de pesquisa para a pedreira 

denominada de “TERRA DA NAVE”, sita no Lugar de Terra da Nave, na União de 

Freguesias de Pera Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, deste Município, cuja proponente 

é a empresa CONSTRUÇÕES PARDAIS – Irmãos Monteiro, Lda. ------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 
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OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, o mesmo prestou a informação n.º 99-

LS/DPOUA/2013, datada de 13 do mesmo mês, com o seguinte teor: ------------------------- 

----- “A presente informação surge perante a solicitação da Direção Regional da Economia para que, 

(nos termos do estipulado no n.º 3, do art.º 21.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro), a Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira emita parecer sobre um pedido de Licença de Pesquisa para a pedreira denominada 

de TERRA DA NAVE, no Lugar de Terra da Nave, na Freguesia de União de Freguesias de Ariz, Aldeia de 

Nacomba e Pêra Velha, cuja proponente são as CONSTRUÇÕES PARDAIS – Irmãos Monteiro, Lda.. ------

----- A pretensão localiza-se em espaço considerado “florestal” pelo Plano Diretor Municipal em vigor.--- 

----- Segundo o n.º 1, do art.º 33.º, do Regulamento do PDM, nos Espaços Florestais “devem ser 

privilegiadas as atividades florestal ou de complemento florestal, agroflorestal, pecuária e agrícola”.----- 

----- Por sua vez, nos termos da alínea c), do n.º 1, do art.º 34.º, do Regulamento do PDM, “Nas áreas 

integradas na classificação de espaços florestais podem, com o parecer favorável dos serviços 

camarários e sendo preenchidas as condições do n.º 2, ser edificados… c) Equipamentos públicos ou 

privados, de interesse central, regional ou municipal devidamente reconhecido, desde que não existam 

alternativas viáveis e se assegure um nível mínimo de perturbação das características e potencialidades 

da parcela”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Sendo certo que, neste momento, o pretendido é uma Licença de Pesquisa, a verdade é que, 

muito naturalmente, existe a forte possibilidade de estarmos perante uma futura exploração/pedreira. 

Assim, neste momento, embora a Câmara Municipal seja levada a pronunciar-se sobre uma Licença de 

Pesquisa, estará já, subjacente a autorização para uma pedreira. ------------------------------------------- 

----- Em causa estará pois considerar, ou não, a “pesquisa” pretendida como um equipamento privado 

de interesse central, regional ou municipal, para o qual não existem alternativas viáveis de localização, 

e que esteja assegurado um nível mínimo de perturbação das características e potencialidades da 

parcela. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Perante tudo o exposto, entende-se que competirá à Câmara Municipal emitir, ou não, parecer 
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favorável ao que a requerente pretende. ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audição prévia da 

União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz para, querendo, no prazo 

de dez dias, se pronunciar sobre esta matéria. ================================ 

 “OBRAS PARTICULARES” 

006 - 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 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 109, ponto 091, do livro 

de atas 147, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguir se 

identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

INDEFERIDO”, “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETOS DE 

ARQUITETURA INDEFERIDOS”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, 

“PROJETO DE ARQUITETURA E 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. --------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- MARIA MANUELA MORGADO DE ANDRADE, para ocupação da via pública com 

tapumes, em 7m2, no Largo General Humberto Delgado, nesta Vila de Moimenta da 
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Beira, a que se refere o Proc.º n.º 1.14. ----------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDO:  =========================== 

----- GILBERTO DA COSTA GOMES, para alteração dos lotes ns.º 2 e 3, do alvará de 

loteamento n.º 03/93, sito no lugar denominado Penedo Gordo, Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º n.º 10.12. --------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS:  =============================== 

----- MARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, para reconstrução de uma habitação – 

legalização, sita na Rua do Cruzeiro, Freguesia de Segões, a que se refere o Proc.º n.º 

38.13; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LIDIA ANDRADE REBELO, para construção de uma habitação, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado Arais, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 

95.13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA INDEFERIDOS:  ============================= 

----- DOMINGOS LOUREIRO NUNES, para construção de arrumos agrícolas, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Leiras, na localidade de Granja do Paiva 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 52.13; --------------------------------------------- 

----- JOÃO CARLOS FIGUEIREDO DA SILVA, para construção de uma habitação 

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

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 58.13. --------------------------------------------------------------- 

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

----- JORGE DOS SANTOS AUGUSTO, para alteração de uma habitação unifamiliar, sita 
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no lugar denominado Tapada, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 

n.º 25.82; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ SIDÓNIO SEMITELA MENESES, para alteração ao projeto de um edifício 

destinado a habitação e comércio, sito no lugar denominado Rebolal, Lote nº. 2, do 

loteamento a que se refere o alvará nº. 05/98, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o 

Proc.º n.º 28.99; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- JOÃO LUÍS DA SILVA AUGUSTO, para alteração ao projeto de ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Outeiro, Freguesia de Vilar, a que se 

refere o Proc.º n.º 420.05; ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

----- JOÃO RODRIGUES CERQUEIRA, para ampliação na vertical de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua de Santo António, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 

63.13; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO DOS SANTOS PRAZERES MARQUES, para legalização de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Olival, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 82.13; - 

----- VITOR DAVID DE JESUS MARQUES, para construção de um armazém destinado a 

arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado Várzea ou 

Adrepolinho, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 85.13. ----------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ================ 
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----- JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA BOTELHO, para reaprovação do projeto de construção 

de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Barracão, 

Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 150.99. ------------------------------------------- 

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

007 – 360/338/2.13 – OBRAS PARTICULARES – Projetos de especialidades –  

Legalização de uma habitação  ========================================== 

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

reunião realizada em 05 de julho, de 2013, exarada a folhas 14, ponto 14, do livro de 

atas 147, em que, relativamente ao pedido de legalização de uma habitação, sita no 

lugar denominado Tapada, na localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, 

pertencente à Senhora DONZÍLIA DIAS DE ALMEIDA, foi deliberado dar provimento ao 

recurso e aprovar o projeto de arquitetura, presente à reunião o referido processo 

acompanhado dos respetivos projetos de especialidades, 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 341-

SV/DPOUA/13, de 30 de dezembro de 2013, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de 

especialidades e emitir o respetivo alvará de licença de construção. =============== 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO : ============================================== 
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========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar, nos termos da 

alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, em virtude de o assunto 

a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão do indeferimento por si 

proferida. ============================================================ 

008 – 360/338/58.13 – OBRAS PARTICULARES – construç ão de uma habitação 

unifamiliar - Recurso ================================================== 

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

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

habitação unifamiliar, que o senhor JOÃO CARLOS FIGUEIREDO DA SILVA pretende 

levar a efeito no lugar denominado Fontaínhas, Freguesia de Alvite, presente à reunião o 

referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos 

termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a nova 

redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 05-SV 

/DPOUA/14, de 08 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

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

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso e 
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aprovar o projeto de arquitetura, sendo da responsabilidade do requerente a execução 

das infraestruturas em falta. ==============================================  

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

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

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

009 – 360/991/54.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora BELMIRA ALDINA DE SOUSA CARDOSO VILAÇA, 

presente à reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante 

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

de agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, sobre as Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal - AUGI. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 339-

SV/DPOUA /13, datada de 27 de dezembro de 2013, emitindo parecer favorável. ---------- 

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

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

010 – 360/991/1.14 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora CATARINA MAFALDA FIGUEIREDO LOPES e 

Outros, presente à reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, 
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resultante da partilha de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 

64/2003, de 23 de agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, sobre as Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal - AUGI. ------------------------------------------------------------------------ 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 06-SV/DPOUA 

/14, datada de 08 do corrente mês, emitindo parecer favorável. ---------------------------------- 

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

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

02.04 – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

02.04.01 – SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  

“Cultura” 

011 - 710/713/700 – MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - Orque stra Ligeira e Academia 

de Música de Moimenta da Beira – Fundação Rodrigues  Silveira  =============== 

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

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

datada de 02 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali expostas, dá conhecimento da 

suspensão da atividade da Orquestra Ligeira e da renovação da Academia de Música de 

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade: ---------- 
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----- 1. Não proceder ao pagamento da avença ao maestro ABEL RODRIGUES, com 

efeitos a partir de junho de 2013, data de rescisão do seu contrato com o IFEC; ------------ 

----- 2. Proceder à denúncia do contrato de arrendamento, nos termos legais. ======== 

“Educação” 

012 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Protocolo 

de compensação financeira do serviço de transporte público  ================= 

========== Presente à reunião a minuta do protocolo de compensação financeira do 

serviço de transporte público, acompanhado da respetiva informação de cabimento, que 

procede à cativação dos encargos que lhe estão inerentes, com indicação das 

respetivas rubricas orçamentais incluídas no plano de atividades municipais, que nesta 

ata se consideram integralmente transcritos e dele ficam a fazer parte integrante, a 

celebrar com a Empresa EAVT – Empresa Automobilista de Viação e Turismo, Lda., 

relativa à assunção pela Câmara Municipal do encargo diário de € 2.270,94 (dois mil, 

duzentos e setenta euros e noventa e quatro cêntimos), em contrapartida da dita 

empresa se comprometer a manter os percursos e os horários das carreiras para 

compatibilização dos horários escolares, assim como uma redução de 50% no custo das 

viagens dos utentes com idade igual ou superior a 65 anos, residentes no Município de 

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

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

protocolo de compensação do serviço de transporte público, autorizando o Senhor 

Presidente a proceder à respetiva assinatura. ================================ 
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013 – 710/714/300 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Ano letiv o 2013/2014 – Transportes 

Escolares, Refeições do 1.º Ciclo e Ensino Pré-Esco lar – Minutas dos Protocolos –   

========== Oriunda da UODSCE – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL, CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a informação n.º 

03/UODSCE/2013, datada de 20 de novembro de 2013, acompanhada das minutas dos 

protocolos a celebrar com as Instituições parceiras no que se refere aos Transportes 

Escolares, Refeições do 1.º Ciclo e Ensino Pré-Escolar relativo ao ano letivo 2013/2014, 

que nesta ata se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos 

protocolos a celebrar com as Instituições parceiras, autorizando o Senhor Presidente a 

proceder à respetiva assinatura. ========================================= 

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 

11H00. ============================================================= 
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