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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM ONZE DE AGOSTO DO ANO DE 

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

ATA N.º 16/14 

========== Aos onze dias do mês de agosto 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, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

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

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artº. 39º., da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a falta 

a esta reunião do Vereador, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, ausente por 

motivos particulares. =================================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ============================================ 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), do artº. 39º., da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR as 

faltas à reunião ordinária do dia 14 de julho, último, do Senhor Presidente e dos 

Vereadores, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA 

MENDES e LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ausentes por estarem no gozo de 

férias. ==============================================================  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DO CONCELHO DE MOIMENTA DA 

BEIRA: O Senhor Presidente informou o órgão executivo que não houve nenhum 

desenvolvimento concreto relativamente ao pedido de audiência solicitado ao Senhor 

Secretário de Estado e que, a continuar a manter-se a inexistência de qualquer reação, 

quer por parte daquele governante, quer da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, se esgotam todas as possibilidades de diálogo, não restando à Câmara 

Municipal outra possibilidade senão a de intentar uma providência cautelar contra o 

encerramento de todas as escolas de ensino básico e jardins de infância. -------------------- 

----- Mais afirmou ser inadmissível este comportamento por parte das entidades 
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governamentais, e que, no pressuposto que ainda existe espaço para a negociação, é 

sua intenção continuar a tentar o contacto com o Ministério da Educação e Ciência. ===  

ORDEM DO DIA 

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

========== O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ausentou-

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

44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 55.º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ======================================== 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

188 – 020/999/000 – REGULAMENTO DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

DESPORTIVO – COMISSÃO DE ANÁLISE – Substituição ===================== 

========== Oriundo do Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

presente à reunião um requerimento, datado de 31 de julho, último, que nesta ata se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos 

motivos ali descritos, solicita a sua substituição na Comissão de Análise do 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as razões invocadas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, deferir o referido pedido de substituição, designando, para participar na 

referida Comissão de Análise, o Chefe da Unidade Orgânica de Desenvolvimento Social, 

Cultural e Educação, RICARDO INÁCIO DE CASTRO. ========================= 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 
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========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, regressou à reunião. =============================  

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

189 – 120/131/000 – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O 

ANO LETIVO DE 2014/2015 – Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira – 

Protocolo de Colaboração ============================================= 

========== Presente à reunião o protocolo de colaboração, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, celebrado com o 

Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no âmbito das atividades de 

enriquecimento curricular para o ano letivo de 2014/2015. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as dúvidas levantadas pelo Vereador, CRISTIANO DIAS 

DE ALMEIDA COSTA COELHO, a propósito do teor das alíneas b), d) e f), do artigo 

12º., do Despacho nº. 9265-B/2013, do Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto regresse em próxima reunião com 

as dúvidas esclarecidas. ================================================ 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

190 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Associação de 
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Desenvolvimento Rural Lobos Uivam” – Candidatura para apoios diversos – 

Atribuição de apoio financeiro ========================================== 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro para apoios diversos, solicitando uma 

comparticipação financeira da Câmara Municipal no montante de € 9.500,00 (nove mil e 

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

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

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

cabimento, que procede à cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. ---------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida associação um 

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

191 – 210/207/000 – DEMO MOTOCLUBE – Pedido de subsídio e apoio logístico == 

========== Oriundo do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 

009/2014, datado de 12 de junho, último, informando que irá organizar nos dias 5 e 6 de 

julho o “2.º Encontro Motociclista de Moimenta da Beira”, pelo que solicita a atribuição de 

um apoio financeiro, bem como apoio logístico que possa vir a precisar. --------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido clube um 

apoio financeiro no montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), para os fins 
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propostos. =========================================================== 

192 – 210/207/000 – 310/399/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELOS – 

Construção do Cemitério da Freguesia de Arcozelos – Pedido de comparticipação  

========== No seguimento das deliberações tomadas em reuniões ordinárias, 

realizadas em 25 de outubro de 2006, exarada a folhas 12 a 14, ponto 11, do livro de 

atas 127, e em 1 de abril de 2011, exarada a folhas 152 e 153, ponto 141, do livro de 

atas 142, em que foi deliberado solicitar aos serviços técnicos da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS para proceder à confirmação que os trabalhos apresentados se encontram 

efetivamente executados, no sentido de que possam justificar o valor solicitado, 

presente à reunião o ofício n.º 2306/14, datado de 23 de junho, último, da referida 

Autarquia, informando que foram confrontados pela Advogada da empresa ASCOP – 

Construção Civil e Obras Públicas, Lda., empresa responsável pelo obra em epígrafe, 

reivindicando o pagamento do montante em dívida de € 12.351,86 (doze mil, trezentos e 

cinquenta e um euros e oitenta e seis cêntimos), pelo que solicitam parecer sobre se as 

respetivas faturas e montantes são devidos ou não, assim como cooperação na 

resolução deste problema, nomeadamente através de um subsídio para pagamento do 

montante reclamado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando todos os antecedentes e confirmando-se a execução de 

todos os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência para 

a Junta de Freguesia de Arcozelos do montante de 12.351,86 (doze mil, trezentos e 

cinquenta e um euros e oitenta e seis cêntimos), a efetuar pelos serviços financeiros, 
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logo que estejam criadas as condições legais para o efeito. ====================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

193 – 130/151/200 – ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO À INFÂNCIA – 

Protocolo de cedência de espaço municipal – Instalações da Escola D. Carolina 

Guedes ============================================================= 

========== Oriundo da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, presente à reunião a informação 

n.º 4-PM/DEF – PAT/2014, datado de 5 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------- 

----- De acordo com o protocolo celebrado entre esta edilidade e a Entidade Associação Moimentense de 

Apoio à Infância, em 16 de agosto de 2013, relativamente à cedência das instalações da escola em 

epígrafe, informa-se que a cláusula 5.ª do referido protocolo estipula o seguinte: ------------------------- 

----- “O presente protocolo terá a duração de 1 (um) ano, com o seu início a 01 de setembro de 2013, 

eventualmente prorrogável por igual período, mediante aprovação a decidir pela Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, em sua reunião ordinária”. --------------------------------------------------------------- 

----- Assim sugere-se que a eventual renovação do protocolo seja decidida pela Câmara Municipal. ----- 

----- Adicionalmente informa-se que o valor da renda mensal constante na cláusula 3.ª é de 150,00 € 

(cento e cinquenta euros), por cada sala, sendo que esta Entidade utiliza duas salas. ---------------------  

----- Desde a celebração do protocolo, a Entidade apenas procedeu ao pagamento de duas rendas 

mensais (meses de janeiro e fevereiro de 2014), pelo que se encontram em dívida os meses de 

setembro a dezembro de 2013 e março a agosto de 2014, que totaliza o valor de 3.000,00 € (três mil 

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

----- Mais se informa que o n.º 3 da cláusula 5.ª do referido protocolo menciona que “a segunda 

outorgante (leia-se A.M.A.I.), responsabiliza-se pelo pagamento das despesas correntes, como água, 

eletricidade, gás e telefone, etc), atinentes à utilização do espaço municipal que é objeto deste 

protocolo…” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Situação que nunca ocorreu, ou seja, nunca a Câmara Municipal faturou qualquer despesa 



 Fl.246 
____________ 

 

____________ 

2014.08.11 

L iv º .  1 48  
                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 

                                                                   

 

corrente, assim como, a A.M.A.I., não procedeu qualquer pagamento.” ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do 

referido protocolo, por mais um ano, nos mesmos termos e condições, notificando a 

ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO À INFÂNCIA para o pagamento das rendas 

e despesas correntes em atraso. ========================================== 

194 – 130/151/200 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Protocolo de cedência de espaço municipal – Instalações da Escola D. Carolina 

Guedes ============================================================= 

========== Oriundo da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, presente à reunião a informação 

n.º 5-PM/DEF – PAT/2014, datado de 5 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------- 

----- “De acordo com o protocolo celebrado entre esta edilidade e a Entidade Santa Casa da Misericórdia 

de Moimenta da Beira, em 16 de agosto de 2013, relativamente à cedência das instalações da escola 

em epígrafe, informa-se que a cláusula 5.ª do referido protocolo estipula o seguinte: --------------------- 

----- “O presente protocolo terá a duração de 1 (um) ano, com o seu início a 01 de setembro de 2013, 

eventualmente prorrogável por igual período, mediante aprovação a decidir pela Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, em sua reunião ordinária”. --------------------------------------------------------------- 

----- Assim sugere-se que a eventual renovação do protocolo seja decidida pela Câmara Municipal. ----- 

----- Adicionalmente informa-se que o valor da renda mensal constante na cláusula 3.ª é de 150,00 € 

(cento e cinquenta euros), por cada sala, sendo que esta Entidade utiliza duas salas. ---------------------  

----- Desde a celebração do protocolo, a Entidade apenas procedeu ao pagamento de quatro rendas 

mensais (meses de setembro a dezembro de 2013), pelo que se encontram em dívida os meses de 

janeiro a agosto de 2014, que totaliza o valor de 2.400,00 € (dois mil e quatrocentos euros). ----- 

----- Mais se informa que o n.º 3 da cláusula 5.ª do referido protocolo menciona que “a segunda 

outorgante (leia-se Santa Casa da Misericórdia), responsabiliza-se pelo pagamento das despesas 
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correntes, como água, eletricidade, gás e telefone, etc), atinentes à utilização do espaço municipal que 

é objeto deste protocolo…” ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Situação que nunca ocorreu, ou seja, nunca a Câmara Municipal faturou qualquer despesa 

corrente, assim como, a Santa Casa da Misericórdia não procedeu a qualquer pagamento.” -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do 

referido protocolo, por mais um ano, nos mesmos termos e condições, notificando a 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA para o pagamento das rendas e despesas correntes 

em atraso. =========================================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

195 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 8, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 200.432,15 (duzentos 

mil, quatrocentos e trinta e dois euros e quinze cêntimos), assim discriminado: ------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €   89.587,16 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. € 110.844,99 

                     TOTAL: …………………………………..... €  200.432,15 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

196 – 610/601/001 - MINIMIZAÇÃO DE RISCOS - DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS - Concurso público - Denúncia ================================ 

========== Oriundo do Senhor GABRIEL SOARES VICENTE, presente à reunião uma 
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comunicação, datada de 07 de julho, último, registada no dia 11 do mesmo mês, sob o 

nº. 3914, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, onde, pelas razões ali expostas, demonstra desagrado relativamente à 

fixação do critério de adjudicação adotado para o concurso em epígrafe. -------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE TÉCNICO FLORESTAL, o 

mesmo prestou a informação n.º 25-ES/DPOUA/2014, datada de 05 do corrente mês, 

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

----- A propósito do teor da denúncia, o Senhor Presidente da Câmara fez uma 

abordagem a todos os procedimentos que estiveram na base deste procedimento 

concursal, cujas regras foram aprovadas pela Câmara Municipal, com base na 

preferência pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, 

pelas razões que todos conhecem e com as quais concordam. Mais informou da sua 

indignação relativamente às afirmações produzidas na dita denúncia, quer relativamente 

a si próprio, quer relativamente aos colaboradores da Câmara Municipal, afirmando 

ponderar a hipótese de proceder judicialmente contra o denunciante, na defesa do seu 

bom nome e dos seus colaboradores. -------------------------------------------------------------------

----- O Vereador, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA afirmou, a propósito, que 

acompanha a posição do senhor Presidente, na defesa do seu bom nome e dos 

trabalhadores da Câmara Municipal, aguardando os ulteriores desenvolvimentos deste 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, dar 
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conhecimento da denúncia à empresa FLOPONOR-FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS 

DO NORTE, SA, assim como ao Tribunal de Contas aquando do envio do processo a 

visto prévio. ========================================================== 

197 – 610/601/001 - MINIMIZAÇÃO DE RISCOS - DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

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

===== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 02 de 

junho, último, exarada a folhas 175 a 177, ponto 141, deste livro de atas, 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 FLOPONOR - 

FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE, S.A., que apresenta o valor de € 

737.874,00 (setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e quatro euros). ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, com base na declaração a seguir 

transcrita, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Concordar com o Relatório Final do Júri, não dando provimento à reclamação 

apresentada; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Adjudicar à empresa FLOPONOR - FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO 

NORTE, S.A., a empreitada supra citada, pelo valor de € 737.874,00 (setecentos e trinta 
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e sete mil, oitocentos e setenta e quatro euros), com um prazo de execução de 150 

(cento e cinquenta) dias, notificando-a para, nos termos do disposto do nº. 2, do artigo 

76.º, 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. ======= 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO ------------------------------------------------  

----- “As razões da minha abstenção prendem-se com o facto de não ter tido disponibilidade para 

avaliar convenientemente este assunto, nomeadamente no que ao Código dos Contratos Públicos diz 

respeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda assim, deixo um alerta à Câmara e aos Serviços Municipais no sentido de reforçar a 

fiscalização e controlo no âmbito da execução dos trabalhos, designadamente no que diz respeito aos 

fatores avaliação que integram o critério de adjudicação”. ============================= 

 “OBRAS PARTICULARES” 

198 - 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, “PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO”, “PROJETO 

DE ARQUITETURA INDEFERIDO”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” 
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e “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. --------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO: ================================= 

----- MÁRIO PEREIRA LOPES, para alteração de uma habitação unifamiliar, sita na Rua 

do Bairro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 204.92. ----------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA INDEFERIDO: =============================== 

----- ANGELO AUGUSTO PARENTE MARCELO, para construção de uma habitação 

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

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 42.14.---------------------------------------------- 

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

----- LUÍS ISMAEL LEITÃO, para alteração ao projeto de uma habitação unifamiliar, que 

está a levar a efeito no lugar denominado Ónia, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que 

se refere o Proc.º n.º 59.10; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- DANIEL DOS SANTOS CARDOSO, para construção de um armazém – legalização, 

sito no lugar denominado Cardal, na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º n.º 37.14. ------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO: ================ 

----- ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO À INFÂNCIA, para requalificação do 

edifício do centro de acolhimento infantil de Moimenta da Beira, sita no lugar 
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denominado Lagoa, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 49.11.  

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

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

========== 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 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em virtude de o 

assunto a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão do 

indeferimento por si proferida. ============================================ 

199 – 360/337/4.14 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia para 

construção de um pavilhão destinado a abrigo de caprinos - Recurso ========== 

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

CAIADO, onde foi decidido indeferir o pedido de informação prévia para construção de 

um pavilhão destinado a abrigo de caprinos, que a Senhora MARIA CENUSA pretende 

levar a efeito no lugar denominado Certa, na localidade de Senhora dos Aflitos, 

Freguesia de Caria, presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido 

de recurso à Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3, do art.º 34.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 189-SV 
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/DPOUA/14, de 01 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: Considerando que o terreno possui as infraestruturas indispensáveis à 

atividade a desenvolver, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao 

recurso apresentado e aprovar o pedido de informação prévia, condicionando a 

aprovação do projeto de arquitetura ao parecer favorável do Veterinário Municipal. ==== 

200 – 360/338/576.94 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Legalização da alteração de uma habitação - Recurso ======================= 

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

CAIADO, onde foi decidido indeferir o projeto para legalização da alteração de uma 

habitação, sita no lugar denominado Barroca ou Curral, na localidade de Arcas, 

Freguesia de Sever, pertencente à Senhora HERMINIA TEIXEIRA DA FONSECA, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à 

Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3, do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 178-SV 

/DPOUA/14, de 21 de julho, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 
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desfavorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que o vizinho apresentou a declaração de não oposição à 

abertura de janelas para o logradouro da sua habitação, e que o requerente propõe a 

substituição da abertura de vãos laterais por vãos fixos e vidro fosco, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso apresentado, aprovar o projeto 

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

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

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

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

201 – 360/338/23.14 – OBRAS PARTICULARES – Projetos de especialidades – 

Construção de um armazém para frio ===================================== 

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

reunião realizada em 22 de abril, último, exarada a folhas 133, ponto 104, deste livro de 

atas, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de construção de um armazém 

para frio, que a Firma INSERCOLD, LDª pretende levar a efeito no lugar denominado 

Alto da Portela, Freguesia de Leomil, 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 186-

SV/DPOUA/14, de 28 de julho, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 
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favorável à pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

202 – 360/991/40.14 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade - Ratificação ================================= 

========== Para efeitos de ratificação, presente à reunião o despacho para emissão 

de parecer favorável 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, requerido pela Senhora AMÉLIA ALBERTINA DA FONSECA RODRIGUES 

CENTEIO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi, previamente, submetido à apreciação à apreciação técnica, da 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou 

a informação n.º 171-SV/DPOUA/14, datada de 15 de julho, último, emitindo parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Nos termos do nº. 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho. ======= 

203 – 360/347/4.91 – LOTEAMENTOS URBABNOS – Alteração à operação de 

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

========== Oriundo do Senhor GILBERTO DA COSTA GOMES, presente à reunião 

uma alteração aos lotes 2 e 3, do loteamento a que se refere o alvará n.º 03/93, sito no 
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lugar denominado Penedo Gordo, Freguesia de Leomil. ------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 187-

SV/DPOUA/14, de 29 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 a respetiva alteração ao alvará. ============================ 

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 

11H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


