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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DO MÊS DE 

NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ================ ================ 

ACTA N.º 25/11 

========== Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro do ano de dois mil e onze, 

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 02 de 

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, 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 actas 139, cuja ordem do 

dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no n.º 3, do art.º. 84º., 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. ===================================== 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
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02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Secção de Contabilidade” 

220 – 210/202/000 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – Em préstimo bancário de 

curto prazo  ========================================================= 

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

em 11 do corrente mês, exarada a folhas 214, ponto 196, deste livro de actas, em que 

foi deliberado autorizar o início das diligências para a contratação de um empréstimo de 

curto prazo, para ao ano 2012, presente à reunião o relatório da comissão de abertura e 

análise de propostas, bem como da ficha técnica das condições das referidas propostas, 

que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte 

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

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

----- a) Concordar com o Relatório da Comissão de Análise das propostas e adjudicar o 

referido empréstimo de curto prazo, até ao montante de € 300.000,00 (trezentos mil 

euros), à Caixa Geral de Depósitos, com uma taxa nominal variável correspondente à 

média “EURIBOR” a seis meses, acrescida do “spread” de 5,75%; ----------------------------- 

----- b) Dar conhecimento desta deliberação a todas as instituições de crédito. ======== 

221 – 210/207/000 – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS  DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Verba anual para funcionamento da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico  ==================================================== 

========== Oriundo do Agrupamento referenciado em epígrafe, presente à reunião o 
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ofício n.º 1346, datado de 28 de Outubro, último, a apresentar um mapa de distribuição 

da verba destinada ao apoio do Ensino Pré-Escolar e do 1.º CEB, bem como da 

respectiva minuta do protocolo de colaboração, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando, à semelhança 

dos anos anteriores, um subsídio no valor de 36.000,00 (trinta e seis mil euros), para 

fazer face às despesas com o funcionamento dos referidos níveis de ensino. ---------------- 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040301, onde, em 18 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 36.000,00 (trinta e seis mil euros), estando previsto no 

Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.1.1. código 02 e n.º 8/2011, com a dotação de € 

36.000,00 (trinta e seis mil euros)”. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento 

Vertical de Escolas de Moimenta da Beira um subsídio no montante de € 36.000,00 

(trinta e seis mil euros), para os fins propostos, a liquidar em duodécimos de € 3.000,00 

(três mil euros), no período de doze meses. ----------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, aprovar a minuta do respectivo 

Protocolo de Colaboração, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua 

assinatura. ========================================================== 

222 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE GADO  DA BEIRA TÁVORA –  

Pedido de apoio financeiro  ============================================= 
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========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 2011/121, datado de 3 do corrente mês, informando que, pelas razões ali 

descritas, se tem deparado com uma grave situação financeira, que pode levar à 

incapacidade de sobrevivência da Associação, pelo que solicita que lhe seja atribuída 

uma comparticipação anual, a fim de dar continuidade à sua actividade de sanidade 

animal neste Concelho, contribuindo, assim, para a manutenção dos postos de trabalho 

daqueles que trabalham para os agricultores, bem como para a saúde pública dos 

munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 22 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 97.102,79 (noventa e sete mil cento e dois euros e 

setenta e nove cêntimos), estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 3.1. código 

04 e n.º 48/2011, com a dotação de € 290,00 (duzentos e noventa euros)”. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO :  A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j), do nº. 

2, do artigo 64º., conjugado com o artigo 67º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, celebrar um protocolo de colaboração que concretize a disponibilização dos 

serviços do médico veterinário municipal, bem como proteja cabalmente os direitos e 

deveres de cada uma das partes. ========================================= 

“Património” 

223 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Permuta de 
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loja  ================================================================ 

========== Oriundo da Senhora MARIA BRANCA MADEIRAS GOMES CORGO 

SILVA, presente à reunião um ofício, datado de 21 do corrente mês, solicitando, por 

razões de ordem logística, a alteração da adjudicação da loja n.º 10, para a loja n.º 8, do 

Mercado Municipal de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou, no 

dia 21 do corrente mês, a seguinte informação: ------------------------------------------------------ 

----- “Nos termos do artigo 14.º, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, 

“mediante requerimento apresentado por qualquer um dos interessados, poderá a Câmara Municipal 

autorizar a troca de ocupação de lojas no Mercado Municipal”.” --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a permuta da loja n.º 

10, para a loja n.º 8, do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, nos termos do artigo 

14.º, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, mantendo-se 

inalterado o valor da respectiva renda mensal. ================================ 

“Tesouraria” 

224 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 24, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 481.689,32 

(quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove euros e trinta e dois 

cêntimos), assim discriminado: ---------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  402.311,44 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €    79.377,88 
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                           TOTAL……………...... €  481.689,32 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

225 – 310/300/239 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS –  LOTEAMENTO DA 

LAGARTEIRA – MOIMENTA DA BEIRA – Conta Final e Auto  de Recepção Definitiva   

========== Oriunda do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP70/DOM/2011, datada de 12 de Outubro, último, 

que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “ A presente Empreitada decorreu ao abrigo do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e foi 

processada financeiramente através da apresentação de factura. ------------------------------------------- 

----- Após a sua conclusão, foi levado a efeito o seu arranque, colocada em funcionamento e assim 

estando sem ter ocorrido qualquer incidente. Por lapso não foi levado a efeito o acto de elaboração de 

Auto de Recepção Provisória da Empreitada aquando da sua conclusão. ------------------------------------ 

----- Assim, dado já ter decorrido 5 anos após a sua conclusão e sem, conforme referido, ter ocorrido 

qualquer incidente, reuni com o Técnico representante da Firma Adjudicatária, para encerramento da 

Empreitada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim dando cumprimento aos Artº(s) 220 e 221 e aos Artº(s) 227 e 228, apresenta-se o Mapa de 

Conta Final da Empreitada assim como o Auto de Recepção Definitiva, devidamente assinado pelas 

partes intervenientes”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 
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----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe, bem como cancelar a 

garantia, nos termos legais. ============================================== 

“Edifícios públicos e Equipamentos Educativos” 

226 - 310/302/321 - REMODELAÇÃO DO LARGO AQUILINO R IBEIRO EM SOUTOSA 

- PEVA - Conta Final  ================================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP38/DOM/2011, datada de 9 de Maio do corrente 

ano, que acompanha a conta final, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ------------------------------------------- 

----- “ Dando cumprimento ao Despacho do Chefe de Divisão, exarado no Ofício da Firma “Construções 

Demo, Lda”, informa-se o seguinte: --------------------------------------------------------------------------- 

----- - O Ofício da Firma “Construções Demo, Lda”, dado em resposta ao nosso Ofício n.º 1120 de 

2011-03-28, é extemporâneo, isto é, é uma resposta apresentada fora do prazo legal concedido para o 

efeito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Mantém-se a Inf. JP34/DOM/2011 anteriormente prestada. -------------------------------------------- 

----- No entanto, em complemento da Inf. n.º JP32/DOM/2011, tendo em conta que este ofício é uma 

resposta de aceitação do Mapa de Conta Final, dado que traz em anexo o mesmo devidamente 

assinado, está-se em condição de aprovação do Mapa de Conta Final da Empreitada em causa”. -------- 

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

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

227 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 
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FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Finan ceira com a Junta de 

Freguesia de Sarzedo – Aprovação  ====================================== 

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

16 de Setembro último, exarada a folhas 128 a 130, ponto 120, deste livro de actas, em 

que foi deliberado aprovar o novo Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira, a 

celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o qual foi igualmente aprovado pela Assembleia 

Municipal, em sessão realizada em 14 de Outubro, último, presente à reunião a 

candidatura da Junta de Freguesia de Sarzedo, com vista à elaboração do referido 

Protocolo relativo às obras de “BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS, 

ABERTURA DE CAMINHOS FLORESTAIS E CONSTRUÇÃO DE CHARCA”, 

apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 44.628,65 (quarenta e 

quatro mil, seiscentos e vinte e oito euros e sessenta e cinco cêntimos), a que 

corresponde um valor máximo de comparticipação de € 26.950,00 (vinte e seis mil, 

novecentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida ficha de candidatura trás insertas as seguintes informações: ------------------ 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Projectos: “Em termos técnicos, a intervenção julga-se 

adequada para o local em causa e, por isso, entende-se em condições de ser aprovada. ---------------- 

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

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

----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “Este encargo reúne as condições previstas 

na alínea d), do ponto 2.3.4.2., da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 
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previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0303/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 72.006,40 

€, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo.4.2., código 03, e com o nº. 

66/2011, onde existe uma dotação de 57.771,87 €”. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, considerando o valor 

elegível de despesa de € 44.628,65 (quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito 

euros e sessenta e cinco cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação de 

€ 26.950,00 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta euros), correspondente a 70 % do 

valor elegível, acrescido da majoração de 10%, por se tratar de um caminho agrícola. == 

228 - 380/382/000 - TOPONÍMIA – Pedido de alteração  de denominação de artéria 

urbana – Freguesia de Leomil  =========================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua 

reunião ordinária, realizada em 14 de Outubro, último, exarada a folhas 172, ponto 160, 

deste livro de actas, em que foi deliberado concordar com a proposta da Junta de 

Freguesia de Moimenta da Beira, no sentido de alteração de denominação de uma 

artéria urbana, sita no Penedo Gordo, presente à reunião um ofício da Junta de 

Freguesia de Leomil, com o número 181/2011, datado de 15 do corrente mês, que nesta 

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

DELIBERAÇÃO :  A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a deliberação tomada 

em reunião ordinária, realizada em 14 de Outubro, último, por se tratar de matéria da 

exclusiva responsabilidade do órgão executivo, nos termos legais e regulamentares. -----
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----- Ainda no âmbito da discussão deste assunto, a Câmara constatou que a artéria em 

causa se situa em terrenos que pertencem à Freguesia de Moimenta da Beira, de 

acordo com os limites inscritos na Carta Administrativa Oficial de Portugal. ========== 

229 - 380/382/000 - TOPONÍMIA – Pedido de alteração  de denominação de artéria 

urbana – Freguesia de Moimenta da Beira  ================================= 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião 

um ofício, com o número 53/JF, datado de 14 do corrente mês, a solicitar que a artéria 

urbana, que vai da Praceta Comandante Requeijo até ao Largo da Feira, passe a ter o 

nome de “Travessa da Feira”. ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO :  A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, 

devendo a DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS implementar os procedimentos que 

conduzam à sua efectiva identificação e sinalização, nos termos do Regulamento de 

Toponímia, em vigor. =================================================== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

230 - 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 actas 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 redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
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seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROJECTOS DE 

ARQUTECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” 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 TEIXEIRA CAIADO. ------------- 

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

----- JOSÉ JOAQUIM GOVERNO LOURENÇO, para ocupação da via pública com 

andaimes, em 4 m2, na localidade de Vide, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º 

n.º 143.11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS:  ============================ 

----- JOSÉ LUÍS RAMALHO SANTOS, para alteração ao projecto de construção de uma 

habitação unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar denominado Salgueiro, 

Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 9.10; ---------------------------------------- 

----- PAULA MARTINS MORAIS, para reconstrução e ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita na Av. Nova, na localidade de Arcozelo da Torre, freguesia de Arcozelos, 

a que se refere o Proc.º n.º 141.11. ----------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ============================= 

----- JOSÉ LUÍS RAMALHO SANTOS, para alteração ao projecto de construção de uma 

habitação unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar denominado Salgueiro, 

Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 9.10. ---------------------------------------- 

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



 F lF lF lF l.250 
____________ 

 

____________ 

2011.11.25 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4444 3333     

                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 

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

========== O Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, 

do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude dos assuntos a que se referem os pontos 

seguintes estarem relacionados com a decisão de indeferimento por si proferida. ===== 

231 - 360/337/14.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e Informação Prévia para 

instalação de uma garagem, comércio ou análise e re paro de veículos a motor e 

afins - Recurso ====================================================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o pedido de informação 

prévia para instalação de uma garagem, comércio ou análise e reparo de veículos a 

motor e afins, que o Senhor PAULO JORGE RIBEIRO TAVARES pretende levar a efeito 

no lugar denominado Montouro, Freguesia de Peva, presente à reunião o referido 

processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, que nesta acta 

se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, nos termos dos 

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

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 311-RJ/DOP/2011, de 11 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 
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parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, não dar provimento ao recurso 

apresentado e manter o indeferimento com base na informação técnica. ============ 

232 - 360/337/15.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e Informação Prévia para 

construção de um ponto de comercialização de automó veis e oficina de 

manutenção e reparação de automóveis - Recurso ========================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o pedido de informação 

prévia para construção de um ponto de comercialização de automóveis e oficina de 

manutenção e reparação de automóveis, que a Firma XEROCAR – COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, S.A. pretende levar a efeito no lugar denominado Aveleiras, 

lote nº. 1, do loteamento a que se refere o alvará nº. 01/91, Freguesia de Leomil, 

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

Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 310-RJ/DOP/2011, de 11 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

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

DELIBERAÇÃO : Não considerando pertinente a informação constante do quadro 

fornecido pelo Senhor Engº. Rui Jorge Marantes Dias Gomes Correia, e considerando, 

pelo contrário, não existir qualquer incumprimento relativo a qualquer regulamento ou lei 

em vigor, como se verifica por uma análise atenta dos elementos fornecidos, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso apresentado e aprovar o pedido 

de informação prévia.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que em sede de projecto de 

arquitectura, seja tomada em consideração a necessidade de garantir a cedência de 

terreno, para implantação da ciclovia em projecto. =============================  

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ 

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

233 – 360/338/110.09 – OBRAS PARTICULARES – Legaliz ação de uma moradia 

unifamiliar – Projectos de especialidades ================================= 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJECTOS, no exercício das funções de Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, por força do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

31 de Janeiro, último, em que decidiu, solicitar os elementos em falta, ao Senhor JOSÉ 

DE JESUS ALEXANDRE, relativamente aos projectos de especialidades apresentados 

para legalização de uma moradia unifamiliar, sita no lugar denominado Laje do Vale, 
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Freguesia de Ariz, presentes à reunião os elementos solicitados, em que, pelos motivos 

ali descritos requer o deferimento da pretensão. ----------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 299-RJ/DOP/2011, de 02 do 

corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão.  

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

especialidades e emitir a respectiva licença de construção. ====================== 

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

========== O Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, 

do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude do assunto a que se refere o ponto seguinte 

estar relacionado com a decisão de indeferimento por si proferida. ================= 

234 - 360/338/99.11 – OBRAS PARTICULARES – Construç ão de uma habitação 

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

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o projecto para 

construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor TELMO JOSÉ GOUVEIA DE 

JESUS pretende levar a efeito no lugar denominado Fonte, Freguesia de Arcozelos, 

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

Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 
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fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 162-SV/DOP/2011, de 08 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, dar provimento ao recurso e aprovar 

o projecto de arquitectura com base na deliberação de Câmara tomada em reunião 

realizada em 26 de Novembro de 2010, exarada a folhas 233, ponto 095, do livro de 

actas 141. ==========================================================  

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, regressou à reunião. ============================================ 

235 – 360/991/84.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora MARIA PALMIRA DA CRUZ VAZ SANTOS, 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 
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- AUGI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 169-SV/DOP/11, datada de 21 do 

corrente mês, emitindo parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 

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

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

236 – 360/991/85.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo do Senhor FERNANDO SALVADOR GOUVEIA DOS SANTOS, 

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 OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 170-SV/DOP/11, datada de 21 do 

corrente mês, emitindo parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 

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

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

04 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

“Educação” 
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237 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transpor tes Escolares – Pedido 

de isenção de pagamento de passe escolar  ================================ 

========== Presente à reunião um pedido de isenção de pagamento do passe escolar 

de um aluno, residente na localidade de Arcozelo do Cabo, respeitante ao ano lectivo 

em curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Técnico Superior de Serviço Social, ALEXANDRE 

MONTEIRO, o mesmo prestou a informação n.º 63/DASE/2011, datada de 17 do 

corrente mês, segundo a qual e pelas razões ali descritas, é de opinião que deverá ser 

deferido o pedido, por se evidenciarem dificuldades económicas. -------------------------------  

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/020210 onde 

existe um saldo disponível de € 67.252,62 (sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e dois euros e 

sessenta e dois cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.1.2, Código 05 e nº. 17/2011, com a dotação de € 67.252,62 (sessenta e sete mil duzentos 

e cinquenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos).” ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o aluno do pagamento 

do respectivo passe escolar, nos termos da informação técnica. ================== 

238 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

lectivo 2011/2012  ===================================================== 

========== Oriunda da DASE – Divisão de Acção Social e Educação, presente à 

reunião a Informação n.º 60/DASE/2011, datada de 15 do corrente mês, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente a 
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uma aluna residente em Marco de Canaveses, onde, pelas razões ali descritas, deixa à 

consideração superior a decisão de conceder os auxílios económicos. ------------------------ 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/040802, 

onde, existe um saldo disponível de € 12.012,50 (doze mil e doze euros e cinquenta cêntimos), e que o 

mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 04 e n.º 16/2011, 

com a dotação de € 8.512,50 (oito mil quinhentos e doze euros e cinquenta cêntimos).”  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à aluna em causa os 

auxílios económicos de acordo com o escalão “B”, nos termos da informação técnica 

atrás mencionada. ===================================================== 

239 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

lectivo 2011/2012  ===================================================== 

========== Oriunda da DASE – Divisão de Acção Social e Educação, presente à 

reunião a Informação n.º 62/DASE/2011, datada de 25 de Outubro, último, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

relativamente a uma aluna residente em Moimenta da Beira, onde, pelas razões ali 

descritas, deixa à consideração superior a decisão de a reposicionar no escalão A, para 

efeitos de atribuição de auxílios económicos. ---------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/040802, 

onde, existe um saldo disponível de € 12.012,50 (doze mil e doze euros e cinquenta cêntimos), e que o 

mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 03 e nº. 15/2011, 

com a dotação de € 5.335,20 (cinco mil trezentos e trinta e cinco euros e vinte cêntimos). --------------- 
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DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar a aluna no escalão “A”, no que 

respeita à componente da refeição, mantendo o posicionamento no escalão “B”, no que 

se refere à componente de apoio à família, com efeitos a partir do próximo mês de 

Dezembro, inclusive. =================================================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃ O E APROVAÇÃO DESTA ACTA  ================ 

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, 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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

12H55. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 


