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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA E UM  DE MARÇO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZASSETE ============================================ 

ATA N.º 07/17 

========== Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezassete, 

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 13 de 

setembro de 2016, 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 de 2015, 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. ---------------------- 

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. REUNIÃO ORDINÁRIA – Alteração da data - Considerando que a próxima 

reunião ordinária se iria realizar no dia 14 de abril, feriado nacional, o Senhor Presidente 

propôs que a referida reunião se realizasse no dia 13 do mesmo mês, às nove horas e 

trinta minutos, tendo esta proposta sido aceite por todos os membros do Executivo. 

Nesta conformidade, ficou a respetiva convocatória efetuada, nos termos e para efeitos 

de cumprimento das disposições conjugadas previstas na alínea m), do nº. 1, do artigo 

35º e do n.º 4, do artigo 40.º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. =============== 

----- 2. III GALA DO DESPORTO – O Senhor Presidente convidou os Senhores 

Vereadores a estarem presentes e a participarem na “III Gala do Desporto”, que se vai 

realizar no próximo dia 8 de abril, evento onde se vai consagrar atletas, associações e 

clubes desportivos do concelho que se distinguiram na época 2015/2016. =========== 

----- 3. NORTE-14-2016-03 - PATRIMÓNIO CULTURAL – O Senhor Presidente 

manifestou a sua satisfação pela aprovação da candidatura “Criação do Parque 

Natureza do Alto Paiva - 1ª fase”, que vai permitir a criação de boas condições de fruição 

para todos os visitantes naquele espaço, integrado na Rede Natura, com percursos 

pedonais e motorizados, e disse estar esperançado que este equipamento possa 

alavancar o  desenvolvimento daquele território. Mais afirmou que está em curso o 

processo tendente à aprovação de financiamento para uma 2ª. fase deste projeto. --------

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COELHO, disse estar satisfeito com a 

aprovação desta candidatura, constituindo uma aposta no turismo e na valorização do 

território, tendo suscitado a questão da execução de passadiços na 2ª. fase deste 
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projeto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. PLANO DE MOBILIDADE – O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 

COELHO, solicitou o ponto de situação relativamente ao plano de mobilidade tendente a 

implementar um circuito urbano em Moimenta da Beira tendo em vista reforçar a 

mobilidade entre as freguesias e a sede do concelho e também com os concelhos 

vizinhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta, no que se refere ao circuito interno na área do concelho, o Senhor 

Presidente informou que o plano está praticamente pronto a ser discutido e aprovado em 

sede de reunião do órgão executivo faltando apenas afinar a abordagem financeira, 

afirmando também que o plano assenta numa lógica de responsabilidade da Câmara 

Municipal na arrecadação de receitas e da assunção de encargos. Relativamente à rede 

integrada de transportes com municípios vizinhos, informou que o processo está a 

avançar mas que tem algumas dificuldades, uma vez que, para ter sucesso, deve ser 

garantido que o mesmo serve os interesses das populações de todos os territórios. Por 

fim, chamou a atenção para os cuidados a ter nesta época pré eleitoral que estamos a 

atravessar, de forma a que não se criem dificuldades que não permitam atingir os 

objetivos, afirmando que, por isso, a conclusão deste processo só deverá acontecer 

após as eleições autárquicas. ============================================ 

----- 5. DESPORTO - O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COELHO, deu os 

parabéns à equipa do escalão juvenil do Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da 

Beira por se ter apurado para a ‘poule’ de acesso ao Campeonato Nacional de Futebol, 
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tendo-se associado a este gesto todos os membros do órgão executivo. ============ 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

073 – 020/010/000 – ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO – Relatório de 

Avaliação do ano de 2016 - Comunicação da deliberação ===================== 

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

17 de fevereiro, último, exarada a folhas 40, ponto 34, do livro de atas 154, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º16, datado de 1 do corrente mês, 

informando que, em sua sessão ordinária, realizada em 24 de fevereiro, último, deliberou 

aprovar o Relatório de Avaliação respeitante ao ano de 2016, referente ao Estatuto do 

Direito de Oposição. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

074 – 110/199/000 – PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E 

INFRAÇÕES CONEXAS DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA – Relatório de 

Monitorização respeitante ao ano de 2016 - Comunicação da deliberação ======= 

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

17 de fevereiro, último, exarada a folhas 41, ponto 35, do livro de atas 154, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 19, datado de 1 do corrente mês, 
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informando que, em sua sessão ordinária, realizada em 24 de fevereiro, último, deliberou 

aprovar o Relatório de Monitorização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas do Município de Moimenta da Beira, respeitante ao ano de 2016. ----- 

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

o referido relatório de monitorização para as entidades competentes, nos termos legais e 

regulamentares. ====================================================== 

075 – 110/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – PROJETO DE REVISÃO DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

DESPORTIVO – Aprovação ============================================= 

========== Presente à reunião o projeto de revisão do regulamento acima identificado, 

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

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 nº. 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente lembrou que o atual regulamento tem cerca de 

dez anos de vigência, razão pela qual se justifica introduzir os ajustamentos que agora 

se propõem, dado que se considera serem os mais adequados para um cabal 

cumprimento da sua função. --------------------------------------------------------------------------------

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COELHO, afirmou que a proposta 

apresentada não altera, no essencial, o “status quo” vigente, mexendo apenas em 

aspetos de índole financeira e nada alterando sobre outras questões estruturantes, 

designadamente as que têm a ver com o registo atualizado das associações existentes 
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no concelho, e com o modelo que permita uma fiscalização mais rigorosa sobre as 

atividades das associações tendo em conta o financiamento com dinheiros públicos. -----

---- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou não concordar com a visão 

excessivamente fiscalizadora e repressiva do Vereador Cristiano Coelho sobre tudo o 

que se faz nas associações, pelo que afirmou que a proposta de revisão agora 

apresentada nunca poderia ser uma revolução, mas antes, tendo em conta a realidade e 

o tempo de hoje, deveria ter o propósito de dotar as associações dos meios 

indispensáveis à prossecução dos respetivos objetivos, reconhecendo o papel 

importante que têm e o serviço que prestam à comunidade. -------------------------------------- 

----- Por sua vez, o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, disse ter sido o 

responsável pela elaboração do regulamento em vigor, o qual, durante cerca de dez 

anos, cumpriu bem a sua função. Afirmou reconhecer a necessidade de introduzir alguns 

melhoramentos, ajustados aos tempos que hoje vivemos, dando como exemplo a 

participação em campeonatos nacionais. Nesse sentido, propôs que este assunto fosse 

discutido na próxima reunião, a fim de permitir a entrega de propostas de melhoria. ------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que a discussão sobre este 

assunto se faça na próxima reunião ordinária. ================================ 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

076 – 210/202/000 – PAEL - Programa de Apoio à Economia Local – Apreciação do 

relatório trimestral de monitorização e acompanhamento do 4.º trimestre de 2016 - 
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Comunicação de deliberação =========================================== 

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

17 de fevereiro, último, exarada a folhas 42 e 43, ponto 36, deste livro de atas, presente 

à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 15, datado de 1 do corrente mês, 

informando que, na sessão ordinária, realizada no dia 24 do mesmo mês, considerou 

apreciado o respetivo relatório. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

077 – 210/207/000 – REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Rancho Folclórico 

da Casa do Povo de Leomil” – Candidatura para apoios diversos – Atribuição de 

apoio financeiro ====================================================== 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro destinado a apoios diversos, solicitando 

uma comparticipação financeira da Câmara Municipal. --------------------------------------------- 

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

emite o parecer anexo a esta candidatura, e vem acompanhado da informação da 

DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 

2.000,00 (dois mil euros), na respetiva rubrica orçamental, assim como informa da 

existência de fundos disponíveis para assunção do compromisso da despesa, nos 

termos legais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 
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regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida associação 

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

078 – 210/207/000 – BERTRAND EDITORA – Apoio à reedição do livro “O Homem 

da Nave” – Protocolo de colaboração ==================================== 

========== Presente à reunião, uma minuta de protocolo de colaboração, que nesta 

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

estabelecer entre este Município e a editora referida em epígrafe, com vista à reedição 

do livro “O Homem da Nave”, uma obra do percurso literário de Aquilino Ribeiro. ----------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 4.149,90 (quatro mil cento e 

quarenta e nove euros e noventa cêntimos), na respetiva rubrica orçamental, assim 

como informa da existência de fundos disponíveis para assunção do compromisso da 

despesa, nos termos legais. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva assinatura, que se 

traduz num apoio financeiro à reedição do livro “O Homem da Nave” no montante de € 

4.149,90 (quatro mil cento e quarenta e nove euros e noventa cêntimos). ==========                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

079 – 130/151/000 – EXECUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Proposta de aquisição de terreno ================================= 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, datada 
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de 20 do corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------- 

----- “Considerando a deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua reunião ordinária de 27 de 

outubro de 2014, que recaiu sobre uma proposta do signatário, relativa à aquisição de terrenos para a 

construção da ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira; -------------------------------------- 

----- Considerando ainda a necessidade de proceder à aquisição de mais alguns terrenos, para o mesmo 

efeito, e de efetuar o respetivo pagamento, proponho: ------------------------------------------------------ 

----- 1. Que a Câmara Municipal adquira ao senhor Daniel dos Santos Sá, com o NIF 181341034, 

residente em Alto de Fornos, Lote 16, n.º 28, 3620-303 Moimenta da Beira, a parcela de terreno 

identificada em planta anexa, com a área de 314 m2 (trezentos e catorze metros quadrados), 

necessária à execução da ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira, ao preço unitário de € 

3,75/m2, perfazendo o valor total de € 1.177,50 (mil cento e setenta e sete euros e cinquenta 

cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que o Presidente da Câmara fique desde já autorizado a efetuar o pagamento do valor, como 

indemnização pela imediata utilização do terreno, ficando o vendedor obrigado a celebrar a competente 

escritura de venda logo que notificado para o efeito”.--------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 1.177,50 (mil cento e setenta 

e sete euros e cinquenta cêntimos), na respetiva rubrica orçamental, assim como 

informa da existência de fundos disponíveis para assunção do compromisso da 

despesa, nos termos legais. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição da referida 

parcela de terreno, ao Senhor DANIEL DOS SANTOS SÁ, pelo valor de € 1.177,50 (mil 

cento e setenta e sete euros e cinquenta cêntimos), autorizando o Senhor Presidente a 

outorgar a respetiva escritura de compra e venda. ============================= 
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02.02.04. TESOURARIA 

080 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 30, que acusava 

um saldo no total das disponibilidades no montante de € 238.671,52 (duzentos e trinta e 

oito mil, seiscentos e setenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos), assim 

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

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  140.546,51 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €    98.125,01 

                                                          TOTAL: ………….….€  238.671,52 

02.02.05. SERVIÇOS DE GESTÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

081 – 130/148/001 - 310/308/000 – CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO – Nova minuta de aditamento ====== 

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

11 de novembro de 2016, exarada a folhas 181, ponto 122, do livro de atas 153, em que 

foi deliberado aprovar um aditamento ao contrato de concessão de distribuição de 

energia elétrica em baixa, aprovado pela Assembleia Municipal, em sua sessão 

ordinária, realizada em 21 de dezembro do mesmo ano, presente novamente à reunião o 

processo, acompanhado da informação dos Serviços de Gestão e Promoção da 

Eficiência Energética, com o n.º 410-RC/SGPEE/2017, datada de 23 do corrente mês, 

que remete nova minuta de aditamento ao referido contrato, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, que prevê todas as 
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condicionantes constantes no protocolo celebrado entre a EDP Distribuição e a ANMP – 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, a fim de a mesma ser aprovada pela 

Câmara Municipal e obtida autorização para a sua outorga pela Assembleia Municipal, 

nos termos do disposto na alínea p), do n.º 1, do artigo 25.º,da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aditamento ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa, 

devendo este assunto ser submetido à Assembleia Municipal para aprovação, nos 

termos legais. ======================================================== 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

082 - 310/399/000 – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – 

CANDIDATURA DA JUNTA DE FREGUESIA DE SEVER - “PAVIMENTAÇÃO DO 

CAMINHO DO PAÚL/PORTO E BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DA PERLONGA” – 

Aprovação ========================================================== 

========== Presente à reunião a candidatura da JUNTA DE FREGUESIA DE SEVER, 

com vista à execução da obra mencionada em epígrafe, apresentando uma estimativa 

orçamental no montante de 65.632,63€, (sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois 

euros e sessenta e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ 

----- A referida ficha de candidatura trás inserto o seguinte Parecer da Divisão de 
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Planeamento, Obras, Urbanismo e Ambiente: --------------------------------------------------------- 

----- “Em termos técnicos, a intervenção julga-se adequada para o local em causa e, por isso, entende-

se em condições de ser aprovada. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

trabalhos e materiais previstos”. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente informou que a minuta genérica dos acordos de 

execução tinha sido aprovada pelo órgão deliberativo, em sessão ordinária realizada em 

27 de junho de 2014, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 133.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura para celebração de um 

acordo de execução, com uma comparticipação financeira máxima de € 24.500,00 (vinte 

e quatro mil e quinhentos euros), correspondente a 70% do valor máximo de despesa 

elegível no montante de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros). ----------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que os documentos de despesa 

que venham a integrar este acordo de execução sejam aprovados em reunião do órgão 

executivo, devendo serem acompanhados das respetivas informações da Divisão 

Económica e Financeira relativamente às dotações orçamentais e existência de fundos 

disponíveis. ========================================================== 

 “OBRAS PARTICULARES” 

083 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 
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========== 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”, “PROJETOS 

DE ARQUITETURA DEFERIDOS” 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: ===================================== 

----- CARLOS ALBERTO RIBEIRO CORREIA, para ocupação da via pública com grua, 

em 7m2, na Travessa da Neta, freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 16.17; --------- 

----- JOSÉ DAVID GOMES DA SILVA, para construção de um muro de vedação, com 

95m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Poça Nova Ou Tapadinha, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 17.17; ---------------------------------------- 

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

----- ANDREIA SOFIA DE CARVALHO BOTELHO, para alteração do projeto de 

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

denominado Cachorro, freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º 5.16; --------------- 

----- AGARRACORES, UNIPESSOAL, LDA, para construção de um armazém destinado 

a arrumos, que pretende levar a efeito no lugar denominado Junções, na localidade de 

Peravelha, União das Freguesias de Peravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se 

refere o Proc.º 59.16; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- ACÁCIO BASTOS OLIVEIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na Rua do Soito, freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º 

8.17; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

084 – 360/338/95.16 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Ampliação e remodelação de instalações de frio ============================ 

========== Oriundo da COOPERATIVA AGRÍCOLA DO TAVORA, CRL, presente à 

reunião o projeto de arquitetura para ampliação e remodelação de instalações de frio, do 

edifício sito na Av. Eng.º Amaro da Costa, nesta vila de Moimenta da Beira. ----------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 63-SV 

/DPOUA/17, de 23 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

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

DELIBERAÇÃO: Uma vez que se verifica que a requerente cedeu a área de 645m2 para 

o alargamento da via pública, como também se confirma pela declaração emitida pela 

Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, área essa que permite que os índices sejam 

totalmente cumpridos, e dado que a Câmara Municipal emitiu uma declaração a 

comprovar que o edifício estava em condições de ser utilizado, logo reconhece que a 

construção foi devidamente autorizada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

projeto de arquitetura e solicitar os respetivos projetos de especialidades. =========== 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO: ============================================== 
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========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

respeito diretamente ao Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na alínea a), do 

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

art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, assumindo a Presidência da reunião o 

Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ===== 

085 – 360/347/01.02 – LOTEAMENTOS URBANOS – Receção definitiva das obras 

de urbanização ====================================================== 

========== Oriundo da Firma PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES 

DA BEIRA, LDA, presente à reunião um pedido de receção definitiva das obras de 

urbanização do loteamento urbano, sito no lugar denominado Poça Nova ou Tapadinha, 

Freguesia de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à Comissão de Vistorias, a mesma elaborou o auto de 

Vistoria n.º 07, datado de 14 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a receção definitiva das 

obras de urbanização, nos termos do referido auto de vistoria, e cancelar a respetiva 

garantia bancária. ===================================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Presidente da Câmara regressou à 
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reunião, retomando a Presidência da mesma. ================================ 

02.03.02. GABINETE DE AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E HIGIENE PÚBLICA 

086 – 350/999/000 – SERVIÇOS DE HIGIENE E SALUBRIDADE – Cedência de oleão 

para deposição de óleos lubrificantes usados – Protocolo de Cooperação ====== 

========== Oriundo da empresa SOGILUB – Sociedade de Gestão Integrada de Óleos 

Lubrificantes Usados, Lda., presente à reunião um “e-mail”, datado de 08 de fevereiro, 

último, a convidar este Município a integrar o Projeto DIY, através da celebração de um 

protocolo, cuja minuta se considera integralmente transcrita nesta ata e dela fica a fazer 

parte integrante, tendo em vista a gestão ambientalmente equilibrada dos óleos 

lubrificantes usados e produzidos no concelho, mediante a cedência gratuita de um 

oleão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua 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 
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12H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


