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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE DE DEZEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E CATORZE ========================= ================= 

ATA N.º 26/14 

========== Aos vinte e nove dias do mês de dezembro 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, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na primeira reunião, 

realizada no dia 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de 

atas 147, e cuja ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, 

dentro do prazo previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - 

ABERTURA DA REUNIÃO  ==============================================  

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  
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02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

116 – 130/148/001 – 310/308/000 – AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA 

TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL , PARA AS 

INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E AFINS – De spacho de 

adjudicação - Ratificação  ============================================== 

========== Para ratificação, presente à reunião um Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 16 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------- 

----- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 - Que a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária realizada em 8 de Setembro de 2014, 

deliberou aprovar um Protocolo para a constituição do agrupamento de entidades adjudicantes, 

que integra um conjunto de municípios da CIMDOURO, bem como outras entidades, nos termos 

do qual as partes acordam agrupar-se com vista ao lançamento de um concurso público 

internacional para a aquisição de energia eléctrica em média tensão, baixa tensão especial e 

baixa tensão normal, nos termos do Código dos Contratos Públicos; -------------------------------- 

----- 2 - Que, no Relatório Final do concurso em epígrafe, datado 12 de Dezembro de 2014, é 

proposta a adjudicação ao concorrente EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA, pela 

quantia de 226.086,50€ (duzentos e vinte e seis mil, oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos), 

ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------- 

----- 3 - Que é urgente a celebração do contrato, e nos termos do disposto na alínea a), do n.º 1, 

do art.º 104.°, do Código dos Contratos Públicos, a outorga do contrato não pode ter lugar antes 

de decorridos 10 dias contados da data da notificação da decisão de adjudicação a todos os 

concorrentes; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 6 - Considerando que não é possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal; --------------- 

----- Determino: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 - A aprovação Relatório Final do referido concurso; -------------------------------------------------- 
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----- 2 - Que seja adjudicada a aquisição acima referida à empresa EDP Comercial -  

Comercialização de Energia, SA, pela quantia de 226.086,50€ (duzentos e vinte e seis mil, 

oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor; ---------- 

----- 3 - Que, considerando o disposto no artigo 77.º, do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 

18/2008, de 29 de Janeiro, se proceda à notificação do adjudicatário para prestar caução no 

montante de 5%, ou seja, no montante de 16.096,02€ (dezasseis mil, noventa e seis euros e dois  

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

----- 4 - Tendo em conta o disposto no artigo 81°, do diploma atrás referido, se proceda à 

notificação do adjudicatário para a apresentação dos documentos de habilitação; ------------------  

----- 5 - Que, tendo em conta o disposto no n.º 1, do artigo 77.º, atrás referido, se proceda à 

notificação de todos os restantes concorrentes; -------------------------------------------------------------- 

----- 6 - Que este despacho seja ratificado na primeira reunião de Câmara a realizar após a sua 

emissão, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de Setembro.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 

35º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ================================= 

02.02.04. TESOURARIA 

117 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 26, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 812.674,11 (oitocentos 

e doze mil, seiscentos e setenta e quatro euros e onze cêntimos), assim discriminado: --- 

                            a) Dotações Orçamentais ………………..  €  701.319,42 

                            b) Dotações não Orçamentais …………..  €  111.354,69 
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                     TOTAL: ……………………………….…......   812.674,11 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS PARTICULARES” 

118 - 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, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETOS 

DE ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETO DE ARQUITETURA INDEFERIDO” e 

“PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ----------------------------------------------- 

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

----- AMÉLIA DE SOUSA SANTOS, para construção de muro de vedação com 40m, no 

Bairro da Barragem de Vilar, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 92.14; ------- 

----- ANABELA SOEIRO PEREIRA, para ocupação da via pública com materiais, em 

1m2, no lugar denominado Ranha, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 93.14;  

----- JORGE RODRIGUES GOMES, para construção de muro de vedação com 20m, no 

lugar denominado Corgo, na localidade de Ariz, União das freguesia de Pêravelha, 
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Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 94.14. ------------------------------------ 

----- MARIA DE LURDES PEREIRA SOARES MATOS, para ocupação da via pública 

com materiais, em 5m2, na Rua Direita, na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a 

que se refere o Proc.º n.º 95.14. ---------------------------------------------------------------------------  

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

----- FÁTIMA PEREIRA DA FONSECA, para legalização e ampliação de uma habitação, 

sita no lugar denominado Moinho, na localidade de Ariz, União de Freguesias de 

Peravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 54.14; --------------------- 

----- FRUPOMAR, UNIPESSOAL, LDA, para construção de um armazém agrícola, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Coito, Freguesia de Sever, a que se refere 

o Proc.º n.º 84.14; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO NATÁRIO AFONSO, para alteração de uma habitação unifamiliar, sita no 

lugar denominado Cerrado, na localidade de Soutosa, União de Freguesias de  Peva e 

Segões, a que se refere o Proc.º n.º 90.14. ------------------------------------------------------------ 

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

----- AMÉLIA TEIXEIRA DE ALMEIDA, para legalização de um edifício destinado a 

indústria familiar, sito no lugar denominado Cruz da Alma ou Mata, Freguesia de Paçô, a 

que se refere o Proc.º n.º 57.14. --------------------------------------------------------------------------- 

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

----- COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DE ALVITE, para reconstrução e 

ampliação de uma habitação “Centro Paroquial”, sita no Quelho do Santo, Freguesia de 
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Alvite, a que se refere o Procº. 20.12; -------------------------------------------------------------------- 

----- COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DE ALVITE, para reconstrução e 

ampliação de uma habitação unifamiliar, sita no Rua do Santo, Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Procº. 21.12; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO MANUEL CARVALHO DE ANDRADE, para reconstrução e ampliação de 

uma habitação unifamiliar, sita na Rua do Outeirinho, na localidade de Granja dos 

Oleiros, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 43.13; ------------------------------------ 

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

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

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

----- BENJAMIM RIBEIRO RODRIGUES, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a que 

se refere o Proc.º n.º 47.14; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO LOPES FERREIRA, para alteração de uma fração, de um edifício sito no 

lugar denominado Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 50.14; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- MANUEL LOPES FERREIRA, para alteração de uma fração, de um edifício sito no 

lugar denominado Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 51.14. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

119 – 380/343/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização  e conservação do 
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edificado – Vistoria de utilização e conservação de  edifícios ================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, onde decidiu solicitar à Comissão de Vistorias 

para se deslocar à Rua da Praça, na localidade de Nagosa, União das Freguesias de 

Paradinha e Nagosa, com vista a informar sobre o estado de uma edificação, presente à 

reunião o auto de vistoria n.º 3/2014, datado de 07 de outubro, último, que nesta acta se 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias para o proprietário proceder à recuperação/conservação e consolidação, 

executando as obras destinadas a manter uma edificação nas condições existentes à 

data da sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração, designadamente as 

obras de restauro, reparação ou limpeza, de forma a melhorar as condições de 

salubridade, segurança e arranjo estético, nos termos da informação técnica supra 

referida. Caso não pretenda conservar o prédio deverá proceder à sua demolição (total / 

parcial), sendo os entulhos removidos e depositados em vazadouro autorizado. ------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, caso não se consigam identificar os 

proprietários do edifício, que deverá ser efectuado um edital, a dar conhecimento desta 

deliberação, nos termos do disposto na alínea d), do artigo 70.º, do Código do 

Procedimento Administrativo. ============================================= 

120 – 360/338/43.14 – OBRAS PARTICULARES – Projecto  de arquitectura –  

Construção de uma casa de arrumos - Legalização  ========================= 
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========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido solicitar ao Senhor 

LAURENTINO RIBEIRO MORAIS os elementos em falta, relativamente ao pedido para 

legalização de uma casa de arrumos, sita no lugar denominado Leira Velha, na 

localidade de Espinheiro, Freguesia de Alvite, presente à reunião o referido processo 

acompanhado dos referidos elementos solicitados, 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 297-

SV/DOP/13, de 27 de novembro, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, alertando que, caso a Exm.ª Câmara assim 

o entenda, a pretensão poderá ser enquadrada nas excepções previstas no disposto no 

n.º 11, do artigo 24.º, do Regulamento do P.D.M.. ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, enquadrar a pretensão nas 

excepções previstas no disposto no n.º 11, do artigo 24.º, do Regulamento do P.D.M., e 

aprovar o projeto de arquitetura. ==========================================  

121 – 360/991/69.14 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora MARIA JUDITE GOUVEIA DOS SANTOS OLIVA, 

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 
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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 316-

SV/DPOUA /14, datada de 17 do corrente mês, emitindo parecer favorável. ----------------- 

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

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

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

122 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2014/2015 – LISTAGEM ================================================ 

========== Oriunda da UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 24.RIC/UODSCE/2014, 

datada de 23 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada de uma listagem dos alunos referente 

aos auxílios económicos para o ano letivo 2014/2015, instruídas de acordo com o artigo 

4º., do Decreto-Lei nº. 55/2009, de 02 de março, cujos encargos a assumir, a partir do 

mês de Janeiro de 2015, são no montante de € 742,76 (setecentos e quarenta e dois 

euros e setenta e seis cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de 

“refeições” de € 578,16 (quinhentos e setenta e oito euros e dezasseis cêntimos), e 
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“material escolar” no montante de € 164,60 (cento e sessenta e quatro euros e sessenta 

cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “O respetivo encargo com as refeições tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 

0102/020105, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, 

Código 02, com a dotação de € 10.000,00 (dez mil euros), os encargos com os materiais escolares tem 

cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040802, e que o mesmo está previsto no 

Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 05 e nº. 2013/A24, com a dotação de € 

10.000,00 (dez mil euros).”------------------------------------------------------------------------------------- 

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

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, nos termos da informação supra 

mencionada. ========================================================= 

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 

10H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


