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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOIS DE JUNHO  DO ANO DE DOIS 

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

ATA N.º 11/14 

========== Aos dois dias do mês de junho 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, 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 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. ===================================== 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  
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133 - 020/004/000 – COMITÉ DAS REGIÕES – CARTA DA G OVERNAÇÃO A VÁRIOS 

NÍVEIS NA EUROPA – Subscrição  ======================================= 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

proposta, datada de 27 de maio, último, com vista à adesão à resolução do Comité das 

Regiões, que aprovou os princípios e mecanismos previstos na carta de governação a 

vários níveis na Europa, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão à referida 

resolução, subscrevendo os princípios fundamentais e a implementação da carta de 

governação a vários níveis na Europa, dando conhecimento desta decisão ao Comité 

das Regiões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter o assunto à Assembleia 

Municipal, para se pronunciar. ============================================ 

02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

134 – 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA -  

COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO/2014 – Pedido de subs ídio  =============== 

========== Oriundo do Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira, na 

qualidade de entidade organizadora das festas concelhias de S. João, presente à 

reunião o programa das festas e respetivo orçamento, cujo valor global em receitas e 

despesas é estimado em € 90.000,00 (noventa mil euros), solicitando a atribuição de um 
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subsídio no valor de € 55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), para fazer face às 

despesas enunciadas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Apesar das grandes dificuldades financeiras que o Município 

atravessa, mas considerando também que é necessário manter o nível e a dignidade 

das Festas de S. João de Moimenta da Beira, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir uma comparticipação financeira no montante de € 50.000,00 (cinquenta mil 

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

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, admitir poder vir a ser atribuído à 

referida Comissão de Festas um reforço de € 5.000,00 (cinco mil euros), caso se venha 

a confirmar essa necessidade. ============================================ 

135 - 230/270/000 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VAL E DO DOURO SUL – 

Pagamento das dívidas dos Municípios - Autorização  ======================= 

========== Oriundo da associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 152/2014, datado de 22 de maio, último, solicitando que, conforme 

deliberações do Concelho Diretivo e da Assembleia Intermunicipal, ambas datadas de 

30 de dezembro do ano 2013, o Município de Moimenta da Beira proceda à amortização 

da dívida a esta associação, através do plano aprovado, ou seja, em 21 prestações 

mensais de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de pagamento 
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da dívida existente à referida associação, através da amortização em 21 prestações 

mensais de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). ============================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

136 – 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO, PARA A CONCES SÃO, EM REGIME DE 

LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO PARQUE DE CAMPISMO, 

SITO NA BARRAGEM DO VILAR – Ata de abertura e análi se de propostas  ======= 

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

7 de abril, último, exarada a folhas 96, ponto 78, deste livro de atas, em que foi 

deliberado acionar um procedimento concursal, tendente à concessão do parque de 

campismo mencionado em epígrafe, em regime de locação de estabelecimento 

comercial, com uma base de licitação de € 600,00 (seiscentos euros), correspondente a 

uma prestação mensal de € 50,00 (cinquenta euros), acrescida de IVA, à taxa legal em 

vigor, pelo prazo de um ano, eventualmente prorrogável por iguais períodos, presente à 

reunião a respetiva ata de abertura e análise de propostas, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando que, no concurso 

em apreço, não deu entrada qualquer proposta para a exploração do aludido 

equipamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando a ausência de propostas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, incumbir o Senhor Presidente da Câmara de estudar a melhor solução 

para aproveitamento do referido parque de campismo. ========================= 

02.02.04. TESOURARIA 
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137 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

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

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 608.989,82 

(seiscentos e oito mil, novecentos e oitenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  494.485,73 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €  114.504,09 

                       TOTAL: …………………………………….... €  608.989,82 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

138 - 310/302/181 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Relatório final - Adjudicação  ===================================== 

===== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 23 de 

dezembro de 2011, exarada a folhas 9, ponto 9, do livro de atas 144, em que foi 

deliberado proceder à abertura de concurso público para a execução da empreitada em 

epígrafe, presente à reunião o Relatório Final do Júri do concurso, que nesta ata se 

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

após a aplicação do critério de adjudicação constante do programa de procedimento do 

concurso, considera que a proposta mais vantajosa é a da empresa Embeiral – 
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Engenharia e Construção, SA, que apresenta o valor de € 1.182.322,84 (um milhão, 

cento e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e dois euros e oitenta e quatro cêntimos). ---- 

DELIBERAÇÃO :  Analisado o relatório final e o teor das reclamações apresentadas, a 

Câmara deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Concordar com o Relatório Final do Júri, não dando provimento às reclamações 

apresentadas; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Adjudicar à empresa Embeiral – Engenharia e Construção, SA, a empreitada 

supra citada, pelo valor de € 1.182.322,84 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, 

trezentos e vinte e dois euros e oitenta e quatro cêntimos), com um prazo de execução 

de 450 dias, notificando-a para, nos termos do disposto do nº. 2, do artigo 76º., do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, apresentar a caução que for devida, bem como 

para apresentar os documentos de habilitação que forem legalmente exigidos; ------------- 

----- 3. Que, nos termos do disposto no nº. 1, do artigo 77º., do diploma acima referido, 

seja comunicada esta deliberação, em simultâneo, aos restantes concorrentes. ======= 

139 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POE NTE - TROÇO 2, 

ENTRE A EN 226, (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA -  

Relatório final - Adjudicação  ============================================ 

===== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 23 de 

dezembro de 2011, exarada a folhas 11, ponto 10, do livro de atas 144, em que foi 

deliberado proceder à abertura de concurso público para a execução da empreitada em 

epígrafe, presente à reunião o Relatório Final do Júri do concurso, que nesta ata se 



 F lF lF lF l.173 
____________ 

 

____________ 

2014.06.02 
L i v º .  1 4 8L i v º .  1 4 8L i v º .  1 4 8L i v º .  1 4 8     

                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 

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

após a aplicação do critério de adjudicação constante do programa de procedimento do 

concurso, considera que a proposta mais vantajosa é a da empresa Irmãos Almeida 

Cabral, Ldª., que apresenta um valor de € 1.229.364,18 (um milhão, duzentos e vinte e 

nove mil, trezentos e sessenta e quatro euros e dezoito cêntimos). ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO :  Analisado o relatório final, a Câmara deliberou, por unanimidade: ------- 

----- 1. Concordar com o Relatório Final do Júri; ------------------------------------------------------ 

----- 2. Adjudicar à empresa Irmãos Almeida Cabral, Ldª., a empreitada supra citada, pelo 

valor de € 1.229.364,18 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e sessenta e 

quatro euros e dezoito cêntimos), com um prazo de execução de 450 dias, notificando-a 

para, nos termos do disposto do nº. 2, do artigo 76º., do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 

de janeiro, apresentar a caução que for devida, bem como para apresentar os 

documentos de habilitação que forem legalmente exigidos; --------------------------------------- 

----- 3. Que, nos termos do disposto no nº. 1, do artigo 77º., do diploma acima referido, 

seja comunicada esta deliberação, em simultâneo, aos restantes concorrentes. ======= 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

140 - 340/323/300 – PARQUE EÓLICO DE TRÊS MARCOS E LINHA ELÉTRICA DE 

60KV DE INTERLIGAÇÃO À SUBESTAÇÃO DE MOIMENTA DA BE IRA, DO PARQUE 

EÓLICO DO DOURO SUL – Pedido de reconhecimento de “ interesse central, 

regional ou municipal” ================================================ 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua 
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reunião ordinária, realizada em 30 de setembro de 2011, exarada a folhas 155, ponto 

141, do livro de atas 143, em que foi deliberado reconhecer e declarar como de 

interesse municipal o Projeto do Parque Eólico do Douro Sul, e respetivas infraestruturas 

associadas, presente à reunião uma comunicação, da empresa, PARQUE EÓLICO DO 

DOURO SUL, S.A., datada de 07 de maio, último, e registada sob o nº 2512, a solicitar 

que esta Câmara Municipal reconheça o Parque Eólico acima mencionado como um 

equipamento privado de “interesse central, regional ou municipal”. ------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, o mesmo prestou a informação n.º 36-

LS/DPOUA/2014, datada de 19 de maio, último, com o seguinte teor: -------------------------- 

----- “ No âmbito do procedimento de Avaliação de Incidências Ambientais do Parque Eólico de Três 

Marcos e Linha Elétrica de 60kV de interligação à Subestação de Moimenta da Beira, do Parque Eólico 

do Douro Sul, em 10/05/2013, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira “deliberou, por unanimidade, 

emitir parecer favorável”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo a requerente, o projeto em assunto enquadra-se num projeto mais vasto, (neste caso, no 

Parque Eólico do Douro Sul), que, entretanto, já havia sido considerado pela Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira como de “interesse municipal”. ----------------------------------------------------------- 

----- A requerente vem agora solicitar à Câmara Municipal de Moimenta da Beira que, nos termos do 

estabelecido nos art.º(s) 31.º e 34.º do Regulamento do PDM, reconheça o Parque Eólico de Três 

Marcos e Linha Elétrica de 60kV de interligação à Subestação de Moimenta da Beira, do Parque Eólico 

do Douro Sul como um equipamento privado de “interesse regional e municipal”.-------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer o Parque Eólico 

acima mencionado como um equipamento privado de “interesse central, regional ou 



 F lF lF lF l.175 
____________ 

 

____________ 

2014.06.02 
L i v º .  1 4 8L i v º .  1 4 8L i v º .  1 4 8L i v º .  1 4 8     

                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 

                                                                   
 
municipal”. =========================================================== 

141 – 610/601/001 - MINIMIZAÇÃO DE RISCOS - DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS - Concurso público - Aprovação  =============================== 

===== Oriunda do Técnico Superior, EDUARDO DE CARVALHO SEIXAS, presente à 

reunião a informação, com a referência 17-ES/DPOUA/2014, datada de 15 de abril, 

último, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------- 

----- “ Esta Câmara Municipal procedeu a uma candidatura no âmbito do (PRODER) Programa de 

Desenvolvimento Rural, Ação 2.3.1.1 - “MINIMIZAÇÃO DE RISCOS – DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS – REDE PRIMÁRIA”. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esta candidatura tem como objetivo desenvolver várias ações de prevenção de ocorrências e 

propagação de incêndios florestais. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Esta candidatura, incluiu trabalhos de gestão de combustível na rede primária e nos mosaicos de 

gestão de combustível, incluiu ainda a beneficiação de duas charcas e a abertura de outras duas, além 

da beneficiação da rede viária, inserida na rede primária. Prevê-se portanto, executar na totalidade os 

trabalhos aprovados na referida candidatura, e incluir também, a beneficiação de rede viária, que incide 

sobre caminhos que dão acesso á rede primária. Nestes caminhos a beneficiar irão ser efetuadas faixas 

de gestão de combustível, no âmbito de outro projeto florestal, que já se encontra aprovado, e, em fase 

de assinatura de contrato. A beneficiação destes caminhos, complementa os outros trabalhos aprovados 

nas candidaturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a estes trabalhos, apesar de se entender que a sua beneficiação é necessária, os 

mesmos não foram colocados em nenhuma das duas candidaturas, por não serem considerados 

trabalhos elegíveis, logo estes trabalhos não têm qualquer comparticipação. Os trabalhos aprovados na 

candidatura, têm trabalhos financiados a 100% (beneficiação da rede viária e gestão de combustível na 

rede primária), e outros a 90% (Pontos de água e mosaicos de gestão de combustível). ------------------ 

----- Assim, propõe-se dar início aos trabalhos programados, de modo a dar seguimento ao planeado. -- 
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----- Nesse sentido, dever-se-á acionar um “CONCURSO PÚBLICO”, denominado de “MINIMIZAÇÃO DE 

RISCOS – DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS”, nos termos do Capítulo II, do Titulo III, do 

C.C.P., aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, sendo o preço base de 870.332,66€, 

(oitocentos e setenta mil, trezentos e trinta e dois euros e sessenta e seis cêntimos), acrescendo do 

I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Para o efeito, anexa-se: Programa do Procedimento; Caderno de Encargos e Medições; e, Planta 

de Localização das intervenções”. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- a) Aprovar o Programa de Procedimento, Caderno de Encargos, bem como as 

Medições e Estimativa Orçamental, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 40.º, do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à abertura de um procedimento de concurso público, nos termos  da 

alínea b), do artigo 19.º, do referido Código dos Contratos Públicos, com um valor base 

no montante de 870.332,66€ (oitocentos e setenta mil, trezentos e trinta e dois euros, 

sessenta e seis cêntimos), valor ao qual deverá acrescer o IVA à taxa legal em vigor e 

um prazo de execução de 5 meses; -------------------------------------------------------------------- 

----- c) Designar como representante do dono da obra, para assinar o auto de 

consignação, bem como para exercer as funções de fiscal da obra, o Técnico Superior, 

EDUARDO DE CARVALHO SEIXAS; -------------------------------------------------------------------- 

----- d) Nomear, nos termos do artigo 67.º, do Código dos Contratos Públicos, o seguinte 
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Júri: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Presidente : ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Vogais Efetivos:  JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, Engenheiro Civil, que 

substitui o Presidente nas faltas de impedimentos e EDUARDO DE CARVALHO 

SEIXAS, Técnico Superior; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Vogais Suplentes : LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA, Chefe da DIVISÃO DE 

ESTUDOS E PELANEAMENTO ESTRATÉGICO, e ANA PAULA CARVALHO SOARES 

COUTINHO, Técnica Superior. =========================================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

142 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

reunião realizada em 24 de março, último, exarada a folhas 85, ponto 071, deste livro de 

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

INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO”, “PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO”, 

“PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDOS” e “PROJETOS 

DE ESPECIALIDADES 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. ------------------------------------------------------------------- 
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PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:  ===================================== 

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

========== 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. ===== 

----- PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES DA BEIRA, LDA, para 

construção de um muro de vedação com 55m, que pretende levar a efeito na Av. dos 

Bombeiros Voluntários, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

33.14; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Presidente da Câmara, regressou à 

reunião, retomando a Presidência da mesma. ================================ 

----- VITOR GOMES, SANTOS & SANTOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, para ocupação 

da via pública, em 10m2, na Rua do Jardim, Freguesia de Cabaços, a que se refere o 

Proc.º n.º 26.14. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- JOSÉ TEIXEIRA SEVERINO, para ampliação de um edifício, sito na Rua D. João II, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 8.12. ----------------------------- 
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PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO:  ================================= 

----- ANTÓNIO LOURENÇO GOMES, para alteração de uma habitação unifamiliar, sita 

no Largo da Fonte Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 57.13. --------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  ============== 

----- PEDRO MIGUEL CORREIA DE PAIVA, para construção de uma habitação 

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

Sever, a que se refere o Proc.º n.º 1.13; ---------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES, para construção de um pavilhão 

destinado a arrumos, que pretende levar a efeito na Rua do Soalheiro, Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 22.14. --------------------------------------------------------------- 

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

----- MANUEL BASTOS LADÁRIO, para alteração de uma habitação unifamiliar, sita no 

lugar denominado Alto, Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 31.13; ----------- 

----- FERNANDO MANUEL FONSECA FERREIRA RAMOS, para construção de um 

armazém destinado a arrumos agrícolas, que pretende levara efeito no lugar 

denominado Rebolal, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 86.13. ---------- 

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

143 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de isenção de pagamento de 

taxas  ============================================================== 

========== Oriundo do Senhor ARMÉNIO JOSÉ DA COSTA MARTINHO, residente na 

localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, presente à reunião um pedido de isenção de 
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pagamento de taxas da licença para construção de um muro de suporte de terras, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Campo de Futebol, na referida localidade 

de Sanfins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE PLANEAMENTO OBRAS, URBANISMO E 

AMBIENTE, a mesma prestou a seguinte informação: “Relativamente a este pedido informo V. 

Exª. que, pode haver lugar à isenção do pagamento de taxas ou à sua redução de 25%, por deliberação 

da Câmara Municipal, os termos da alínea e), do nº. 3, do artigo 127º. que diz  “As pessoas singulares 

ou coletivas pela cedência gratuita ao Município da totalidade ou parte dos imóveis de que sejam 

proprietários e estes se mostrem necessários à prossecução das atribuições municipais, relativamente à 

operação urbanística a efetuar na parte sobrante daqueles prédios ou noutros imóveis que lhes 

pertençam;”, acompanhada da informação da Junta de Freguesia de Paçô, que nesta ata 

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

DELIBERAÇÃO : Dado que foi comprovada pela Junta de Freguesia de Paçô a cedência 

de terreno ao domínio público, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o 

requerente do pagamento das taxas solicitado. =============================== 

144 – 360/338/146.03 – OBRAS PARTICULARES – Projeto s de especialidades –  

Construção de arrumos agrícolas  ======================================= 

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

reunião realizada em 16 de dezembro de 2013, exarada a folhas 210, ponto 162, do livro 

de atas 147, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de legalização de um 

edifício destinado a arrumos agrícolas, sito no lugar denominado Madeiro, na localidade 

de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, pertencente ao Senhor JOÃO RIBEIRO 
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FERREIRA, 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 111-

SV/DPOUA/14, de 27 de maio, último, 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. =============== 

145 – 360/338/504.03 – OBRAS PARTICULARES – Projeto  de arquitetura –  

Reconstrução e ampliação de uma habitação (alteraçõ es) ==================== 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, em que decidiu solicitar os elementos em falta, no 

projeto de arquitetura referente às alterações que o Senhor ERNESTO TEIXEIRA 

CORREIA levou a efeito na reconstrução de ampliação de uma habitação unifamiliar, 

sita na Rua do Outeiro, Freguesia de Alvite, presente à reunião o respetivo processo 

acompanhado dos elementos solicitados, em que, pelos motivos ali descritos, requer o 

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica da referida unidade orgânica, a mesma 

prestou a informação n.º 104-SV/DPOUA/14, de 22 de maio, último, em que, pelos 

motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão. ---------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura 

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

146 – 360/338/157.08 – OBRAS PARTICULARES – Reaprov ação do projeto de 

arquitetura / projetos de especialidades – Construç ão da sede do clube recreio e 

cultural de Paraduça  ================================================== 

========== Oriundo do CLUBE RECREIO E CULTURAL DE PARADUÇA presente à 

reunião um pedido de reaprovação do projeto de arquitetura / projetos de 

especialidades, da sede do clube recreio e cultural de Paraduça, que está a levar a 

efeito na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil. -------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 157-

SV/DPOUA/14, de 21 de maio, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar o projeto e emitir o 

respetivo alvará de licença de construção. =================================== 

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

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

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

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


