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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOIS DE AGOST O DO ANO DE 

DOIS MIL E TREZE =================================================== 

ATA N.º 16/13 

========== Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, 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 ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ EDUARDO 

LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, 

ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO e RICARDO MIGUEL DE CARVALHO 

TOJAL, 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 atas 139, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída 

a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº 3, do art.º 87º., 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 09H30. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artigo 64º., 

conjugado com o nº. 2, do artigo 78º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, a 

Câmara tomou conhecimento do pedido de JUSTIFICAÇÃO de falta a esta reunião, 

apresentado pelo Vereador, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, deferido por Despacho 

do Senhor Presidente, nos termos da competência delegada pela Câmara Municipal, em 

reunião realizada em 13 de outubro de 2009. ================================= 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

033 – 110/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – APROV AÇÃO DA 

PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL  DE ATRIBUIÇÃO DE  BOLSAS DE 

MÉRITO ESTUDANTIL================================================= 

========== Presente à reunião uma proposta do Regulamento referenciado em 

epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, para análise e eventual aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na 

alínea a), do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, com a redação 

dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------- 

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

Regulamento, devendo a mesma ser submetida à aprovação pela Assembleia Municipal, 

para efeitos do disposto nas alíneas a) do nº. 2, do artigo 53º, da Lei nº. 169/99, de 18 

de setembro, com a redação dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de janeiro. ============ 



 F lF lF lF l.38 
____________ 

 

____________ 

2013.08.02 
L i v º .  1 4 7L i v º .  1 4 7L i v º .  1 4 7L i v º .  1 4 7     

                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 

                                                                   
 
034 - 150/167/100 – PEDIDO DE LICENCIAMENTO PRÉVIO PARA LANÇAMENTO DE 

FOGUETES E OUTRAS FORMAS DE FOGO =============================== 

========== Oriundo do Senhor ERNESTO RIBEIRO TADEU, em representação da 

Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora da Assunção, presente à reunião o 

pedido de autorização prévia, para posterior licenciamento de lançamento de foguetes e 

outras formas de fogo, nos termos e para efeitos do artigo 29.º, do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 8 de junho, a realizar 14 do corrente mês, na Freguesia de Paradinha. ------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do fogo de 

artifício solicitada, nos termos e para efeitos do artigo 29.º, do Decreto-Lei nº. 124/2006, 

de 28 de junho. ======================================================= 

2 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

035 – 210/207/000 – ESCOLA DE ANDEBOL DE MOIMENTA D A BEIRA – Despesas 

iniciais para a época desportiva 2013 / 2014 - Pedi do de adiantamento  ========== 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, registado nesta Câmara Municipal com o n.º 3916, em 10 de julho, último, em que 

solicita um adiantamento por conta do subsídio a atribuir para a época desportiva 

2013/2014, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), com vista a suportar as inúmeras 

despesas com o início da mesma. ------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 
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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 0102/040701, onde em 30 de 

julho, último, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 65.732,44 (sessenta e cinco mil 

setecentos e trinta e dois euros e quarenta e quatro cêntimos)” estando o mesmo previsto no Plano de 

Atividades Municipais no Objetivo 2.5.2., código 01 e nº. 1/2013, com dotação de 35.650,00 € (trinta e 

cinco mil seiscentos e cinquenta euros).” ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, nesta fase, um 

adiantamento no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), para os fins propostos, por 

conta do apoio financeiro que vier a ser concedido após análise da respetiva 

candidatura. ========================================================= 

036 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEV ER – Despesas iniciais 

para a época desportiva 2013 / 2014 - Pedido de adi antamento  ================ 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 17 de julho, último, em que solicita um adiantamento por conta do 

subsídio a atribuir para a época desportiva 2013/2014, no valor de € 3.000,00 (três mil 

euros), com vista a suportar as inúmeras despesas com o início da mesma. ----------------- 

----- 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 0102/040701, onde em 17 de 

julho, último, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 68.732,44 (sessenta e oito mil 

setecentos e trinta e dois euros e quarenta e quatro cêntimos)” )” estando o mesmo previsto no Plano 

de Atividades Municipais no Objetivo 2.5.2., código 01 e nº. 1/2013, com dotação de 38.650,00 € 
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(trinta e oito mil seiscentos e cinquenta euros).” ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, nesta fase, um 

adiantamento no montante de € 3.000,00 (três mil euros), para os fins propostos, por 

conta do apoio financeiro que vier a ser concedido após análise da respetiva 

candidatura. ========================================================= 

037 – 210/207/000 – CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CABACENSE – Pedido 

de subsídio, cedência de palco e transporte  =============================== 

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

19 de julho, último, exarada a folhas 20, ponto 19, deste livro de atas, em que foi 

deliberado, no âmbito da realização das festas em honra de S. Adrião e Santa Bárbara, 

prestar apoio logístico, bem como demonstrar disponibilidade para atribuir um apoio 

financeiro, até ao valor de € 500,00 (quinhentos euros), para a realização de uma corrida 

de cavalos, considerando que a mesma poderá vir a tornar-se mais um bom elemento 

de divulgação deste desporto e do Santuário de S. Torcato, desde que solicitado pela 

IPSS à qual se destinarão os proveitos da mesma, presente à reunião um ofício do 

Centro de Solidariedade Social Cabacense, datado de 17 de julho, último, em que 

solicita a atribuição do referido apoio, na qualidade de destinatária dos aludidos 

proveitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no 

valor de € 500,00 (quinhentos euros), à entidade referenciada em epígrafe. ========== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 
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038 – 130/151/200 – BAIRRO DA NORUEGA – Alienação d o Prédio Urbano 

registado sob o art.º 1736 e descrito na Conservató ria do Registo Predial de 

Moimenta da Beira, sob o n.º 1395/20070613 =============================== 

========== Oriundo do Senhor GONÇALO MIGUEL FERREIRA PRAZERES, presente 

à reunião um requerimento, datado de 22 de julho, último, onde anexa um documento 

em que o seu pai, JOÃO DOS SANTOS PRAZERES, comunica que pretende que a 

venda do prédio urbano referido em epígrafe, lhe seja feita diretamente, depois de ter 

sido deliberado alienar o lote n.º 2, do Bairro da Noruega, a seu favor. ------------------------  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação anterior, 

alienando a favor do requerente o referido imóvel pelo montante de € 950,65 

(novecentos e cinquenta euros e sessenta e cinco cêntimos) e conceder um novo prazo 

de 30 dias úteis para a realização da referida escritura. ========================= 

039 – 130/151/700 – POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBU STÍVEIS, SITO NA 

AVENIDA 25 DE ABRIL, NESTA VILA – CEPSA PORTUGUESA,  PETRÓLEOS S.A. –  

Concessão de ocupação de terreno municipal onde est á instalado um posto de 

abastecimento de carburantes líquidos e lubrificant es – Aditamento ao Contrato  == 

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

de 24 de maio, último, exarada a folhas 239 ponto 210, deste livro de atas, em que foi 

deliberado aceitar os termos e condições do acordo alcançado com a empresa CEPSA-

PORTUGUESA PETRÓLEOS, S. A., no âmbito da renovação do contrato de concessão 

de ocupação de terreno municipal para instalação de um posto de abastecimento de 
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carburantes líquidos e lubrificantes, sito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila, presente à 

reunião, pelo Senhor Presidente, uma minuta de aditamento à escritura de Concessão, 

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

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

autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar a respetiva escritura. ========== 

02.02.04. TESOURARIA 

040 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 1, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 200.316,27 (duzentos 

mil trezentos e dezasseis euros e vinte e sete cêntimos), assim discriminado: --------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………….. €  80.067,60  

                            b) Dotações não Orçamentais………….. € 120.248,67 

                             TOTAL: …………………………...€ 200.316,27 

 

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”  

041 - 310/302/395 - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TABO LADO E SEUS 

ACESSOS NASCENTE - Pedido de regularização de traba lhos executados  ======= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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15 de março do corrente ano, exarada a folhas 130, ponto 119, do livro de atas 146, em 

que foi deliberado que o processo voltasse à DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 

URBANISMO E AMBIENTE, incumbindo o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTONIO JOSÉ TEXEIRA CAIADO, de apurar melhor os trabalhos que efetivamente 

foram executados, bem como os valores em causa, quer em termos de quantidades, 

quer em termos de preços unitários, presente à reunião a informação, do Técnico 

Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, com a referência 

JP032/DPOUA/2013, datada de 21 de maio, último, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, na qual apresenta as 

medições dos trabalhos intervencionados e respetivo orçamento. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, assumir os trabalhos propostos, 

nos termos da referida informação e proceder à sua liquidação. =================== 

042 - 310/302/434 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA 

BEIRA - O 1.º RELVADO - Conta final  ===================================== 

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

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP043/DPOUA/2013, 

datada de 27 de julho, último, que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, 

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

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

----- “Dando cumprimento à Ordem do Sr. Vereador da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e 

Ambiente, apresenta-se o Mapa de Conta Final da Obra supra referida, devidamente assinado pelas 

partes, para aprovação pelo Dono de Obra. ------------------------------------------------------------------- 
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----- Mais se informa que o Mapa de Conta Final já foi elaborado há algum tempo mas só agora me foi 

entregue devidamente assinado”. ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da 

empreitada e enviá-la ao POVT – Programa Operacional Temático Valorização do 

Território. =========================================================== 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

043 - 500/501/100 - LOPESTONE, Extração de Granitos , LDª – Pedido de emissão 

de parecer favorável à pedreira denominada de Pedra  da Nave ================ 

========== Oriundo da Firma LOPESTONE, Extração de Granitos, Lda., presente à 

reunião um requerimento, registado em 15 de julho, último, sob o n.º 4120, a solicitar 

parecer favorável à pedreira denominada de Pedra da Nave. ------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, o mesmo prestou a informação n.º 44-

LS/DPOUA/2013, datada de 18 de julho, último, com o seguinte teor: ------------------------- 

----- “A presente informação surge perante a solicitação da empresa requerente para que lhe seja 

emitido “parecer favorável à pedreira denominada PEDRA DA NAVE. ---------------------------------------

----- 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 

previligiadas 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 
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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”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Assim, julga-se que, em causa estará pois considerar, ou não, a pedreira em causa 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 o parecer 

favorável que a requerente pretende.” ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar esta atividade de 

interesse municipal e emitir parecer favorável. -=============================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

044 - 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 atas 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 redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguir se 

identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETOS DE ARQUITETURA 

DEFERIDOS”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “ALTERAÇÃO DE 

USO DEFERIDA” 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 
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TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- ADÃO DE JESUS FERREIRA, para construção de um muro de vedação, com 

11metros, que pretende levar a efeito na Rua do Alangão, Freguesia de Vilar, a que se 

refere o Proc.º n.º 56.13; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS ALBERTO MARTINS FERREIRA, para ocupação da via pública com um 

veículo para descarga de materiais, em 5 m2, na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta 

da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 59.13; ----------------------------------------------------------- 

----- MANUEL DOMINGOS GOMES LOPES, para ocupação da via pública com 

andaimes, em 2 m2, na Rua Direita, na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 62.13. --------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ SIDÓNIO SEMITELA MENESES, para alteração ao projeto de uma 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; -------------- 

----- PAULO JORGE NUNES GOMES, para construção de um armazém destinado a 

arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito na Freguesia de Vilar, a que se refere o 

Proc.º n.º 74.10; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- SÉRGIO MARTINS DA SILVA, para ampliação de uma habitação, sita no Bairro das 

Eirinhas, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 90.12; ------------------------------- 

----- MARIA ALCIDA GONÇALVES, para alteração do projeto de construção de uma 
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habitação, sita no lugar denominado Ónia, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 113.12; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO PAULO DA SILVA CLETO, para reconstrução e alteração de uma 

habitação, sita na Rua das Lages, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 

55.13; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO LOURENÇO LOPES DE SOUSA, para reconstrução de um terraço e 

abertura de uma porta numa habitação unifamiliar, sita no largo do carvalho, na 

localidade de Vide, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 60.13. -------------------- 

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

----- AVIDEMO – AVICULTURA, LDA, para alteração / transformação do uso de um 

armazém destinado a arrumos para aviário, sito no lugar denominado Leira do Galego, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 161.10; ------------------------------------------ 

----- CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAIS, para alteração de uma habitação, sita no 

lugar denominado Ónia, Lote nº. 14, do loteamento a que se refere o alvará nº. 01/99, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 247.11; -------------------------- 

----- NORBERTO FERNANDO AGUIAR ANTUNES, para reconstrução e ampliação de 

uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Barra, na localidade de Beira 

Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 124.12; ------------------------------ 

ALTERAÇÃO DE USO DEFERIDA:  ======================================= 

----- MARTA FILIPA CORREIA DA MARIANA, para alteração do uso da fração B, 

destinada a comércio para comércio e serviços, sita no lugar denominado Poça Nova, 
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Lote nº. 2, do loteamento a que se refere o alvará nº. 03/97, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 17.99. ----------------------------------------------------------------

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

045 – 360/338/126.10 – OBRAS PARTICULARES – Projeto s de especialidades –  

Ampliação de uma habitação unifamiliar  ================================== 

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

reunião realizada em 04 de janeiro, último, exarada a folhas 23, ponto 25, do livro de 

atas 146, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita na Av. Nossa Senhora da Conceição, Freguesia de Castelo, 

pertencente ao Senhor CANDIDO GOMES DE ALMEIDA, aprovar o projeto de 

arquitetura, novamente, 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 229-

SV/DPOUA/13, de 29 de julho, 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 a respetiva licença de construção. ======================= 

046 – 360/347/1.94 – LOTEAMENTOS PARTICULARES – Alt eração ao alvará de 

loteamento  ========================================================== 
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========== Oriundo do Senhor JOSÉ CARVALHO PINTO, presente à reunião um 

pedido de alteração ao lote n.º 1, do loteamento sito no lugar denominado Chão das 

Vinhas, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o alvará nº. 02/95. ---------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 227-

SV/DPOUA/13, de 26 de julho, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

loteamento e emitir o respetivo aditamento ao alvará. ========================== 

047 – 360/347/1.01 – LOTEAMENTOS PARTICULARES – Alt eração ao alvará de 

loteamento  ========================================================== 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LDA, 

presente à reunião um pedido de alteração ao loteamento sito no lugar denominado 

Covas do Barro, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o alvará nº. 3/2001. --- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 236-

SV/DPOUA/13, de 30 de julho, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

loteamento e emitir o respetivo aditamento ao alvará. ========================== 

048 – 360/991/36.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  
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Certidão de compropriedade  =========================================== 

========== Oriundo do Senhor MAXIMINO ANTUNES PENELA, 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 234-

SV/DPOUA /13, datada de 30 de julho, último, emitindo parecer favorável. ------------------- 

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

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

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 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 

10H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


