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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE DEZ EMBRO DO ANO 

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

ATA N.º 26/13 

========== Aos trinta dias do mês de dezembro 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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO e 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, 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, último, exarada a folhas 110, ponto 092, deste livro de atas, 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  ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artigo 39.º, da Lei 
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n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a 

falta dos Vereadores, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro ausente por motivo de consulta médica e o 

segundo por razões pessoais. ============================================ 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

169 – 120/131/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - ADESÃO A O PROGRAMA DE 

RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO – Comunicação da deliber ação ============ 

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

18 de novembro de 2013, exarada a folhas 143, ponto 118, deste livro de atas, presente 

à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 49, datado de 28 de novembro, último, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar 

a adesão ao programa de rescisões por mútuo acordo. -------------------------------------------- 

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

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

170 – 110/195/000 – EFORE-BEIRAS LDA – ESCOLA PROFI SSIONAL 

TECNOLÓGICA E AGRÁRIA DE MOIMENTA DA BEIRA – Repres entante da Câmara 

Municipal  =========================================================== 

========== Para efeitos de ratificação, presente à reunião um Despacho do Senhor 
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Presidente da Câmara, datado de 19 do corrente mês, onde, pelas razões ali indicadas, 

procede à designação do Vereador, em regime de tempo inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, bem como, nas suas faltas e 

impedimentos, do respetivo substituto, a Vereadora, em regime de tempo inteiro, 

SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, para representar a Câmara Municipal na Efore-

Beiras, Lda. – Escola Profissional Tecnológica e Agrária de Moimenta da Beira. ------------ 

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

171 – 110/195/003 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL –– Designa ção de cinco  membros 

da Assembleia Municipal para Integrar a Assembleia Intermunicipal  da 

Associação Regional de Municípios do Vale do Távora  - Comunicação de 

deliberação  ========================================================= 

========== Presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 52, datado de 28 

de novembro, último, informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, 

foi deliberado designar os deputados ANTÓNIO JOSÉ DE MACEDO, FÁBIO RICARDO 

MORGADO GOMES, MARIA EMÍLIA MARTINS GOMES DA COSTA, JORGE MOTA 

DOS SANTOS E DOMINGOS MANUEL DOS SANTOS MARTINHO, para integrar a 

Assembleia Intermunicipal da Associação Regional de Municípios do Vale do Távora. ---- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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172 – 150/992/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – REGULAME NTO DE LIQUIDAÇÃO 

E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS -  Manutenção dos mo ntantes das taxas 

municipais no ano de 2014 - Comunicação de delibera ção ==================== 

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

18 de novembro, último, exarada a folhas 145, ponto 120, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 46, datado de 28 de novembro, último, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar 

a manutenção dos valores da liquidação e cobrança de taxas municipais para o ano de 

2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

173 – 210/200/200 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS – Taxa a aplicar em 2014 – Comunicação de d eliberação  ============== 

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

18 de novembro, último, exarada a folhas 149, ponto 122, deste livro de atas, em que foi 

deliberado propor a fixação da taxa de 0,8% para os prédios urbanos e 0,4% para os 

prédios urbanos avaliados, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 43, 

datado de 28 de novembro, último, informando que, em sua sessão ordinária realizada 

no mesmo dia, foi deliberado aprovar as taxas do IMI – Imposto Municipal Sobre 
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Imóveis, nos exatos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ------------ 

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

174 – 210/200/200 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS –  

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – Taxa a aplicar em 20 14 – Comunicação de 

deliberação  ========================================================= 

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

18 de novembro, último, exarada a folhas 146, ponto 121, deste livro de atas, em que foi 

deliberado manter a participação variável de 5% no IRS em 2014, presente à reunião o 

ofício da Assembleia Municipal n.º 45, datado de 28 de novembro, último, informando 

que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar a referida 

taxa, nos exatos termos apresentados pela Câmara Municipal. ---------------------------------- 

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

175 – 210/200/400 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Taxa Mun icipal de Direitos de 

Passagem – Taxa a aplicar em 2014 –- Comunicação de  deliberação  ============ 

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

18 de novembro, último, exarada a folhas 153, ponto 123, deste livro de atas, em que foi 

deliberado fixar a referida taxa em 0,25%, para o ano de 2014, presente à reunião o 

ofício da Assembleia Municipal n.º 42, datado de 28 de novembro, ultimo, informando 

que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar a referida 

taxa, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. --------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

176 – 210/201/000 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL – DERRAMA – Comunicação de 

deliberação  ========================================================= 

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

18 de novembro, último, exarada a folhas 154, ponto 124, deste livro de atas, em que foi 

deliberado aprovar a proposta de lançamento de derrama sobre o lucro tributável sujeito 

e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), no limite 

máximo de 1,5%, nos termos previstos no artigo 14.º, da Lei das Finanças Locais, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 44, datado de 28 de novembro, 

último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foi deliberado 

aprovar o lançamento de derrama nos exatos termos aprovados pela Câmara Municipal.  

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

177 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Contrata ção de Empréstimo de 

curto prazo para o ano de 2014 – Aprovação - Comuni cação de deliberação  ====== 

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

14 de novembro, último, exarada a folhas 158, ponto 125, deste livro de atas, em que foi 

deliberado aprovar uma proposta de contratação de um novo empréstimo a curto prazo, 

para o ano de 2014, até ao montante de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 41, datado de 28 de novembro, último, 

informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foi deliberado 
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aprovar o pedido de autorização para a contratação do referido empréstimo de curto 

prazo, até ao montante de € 500.000,00 (quinhentos mil euros). --------------------------------- 

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

178 – 210/999/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Lei dos compromissos e 

pagamentos em atraso – Autorização prévia e genéric a para compromissos 

plurianuais – Comunicação de deliberação  ================================ 

========== Presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 48, datado de 28 

de novembro, último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, 

foi deliberado aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, onde, 

pelas razões ali descritas, solicita autorização prévia e genérica da Assembleia 

Municipal para todos os projetos que, constando do Orçamento e das GOP’s (Grandes 

Opções do Plano), tenham caráter plurianual, ou não o tendo, se verifique, na sua 

contratualização, incidência plurianual. ------------------------------------------------------------------ 

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

179 – 210/999/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Programa  de apoio à economia 

local – Despesas de caráter anual e plurianual – Co municação de deliberação  === 

========== Presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 47, datado de 28 

de novembro, último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, 

foi deliberado aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, onde, 

pelas razões ali descritas, solicitava uma autorização prévia e genérica da Assembleia 

Municipal para a realização de despesas de caráter anual e plurianual de montante 
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superior ao menor dos seguintes valores: € 500.000,00 ou 5% das despesas 

orçamentadas, relativamente ao capítulo do classificador económico em que a mesma 

se integra, no mínimo de € 100.000,00. ----------------------------------------------------------------- 

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

180 – 230/260/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PROPOSTA  DE ORÇAMENTO E 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2014 E RESPET IVO MAPA DE 

PESSOAL – Comunicação de deliberação  ================================= 

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

18 de novembro, último, exarada a folhas 160, ponto 126, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 40, datado de 28 de novembro, último, 

informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foi deliberado 

aprovar o orçamento e grandes opções do plano para o ano de 2014, e respetivo mapa 

de pessoal, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ------ 

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

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

181 – 130/0148/001 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS – Concurso 

público para aquisição de energia elétrica em média  tensão e baixa tensão  

especial – Instalações dos municípios da CIMDOURO e  da EMARVR – Despacho 

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

========== Oriundo do Senhor Presidente, presente à reunião um despacho, para 

efeitos de ratificação, datado de 12 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------- 
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----- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – Que a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária realizada em 16 de agosto de 2013, 

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 elétrica 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 5 de dezembro de 2013, é proposta a 

adjudicação ao concorrente EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA, pela quantia de 

486.984,49€ (quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro euros e quarenta e nove 

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.º, 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; - 

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

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

----- 1 – A aprovação Relatório Final do referido concurso; -------------------------------------------------- 

----- 2 – Que seja adjudicada a aquisição acima referida à empresa EDP Comercial – Comercialização de 

Energia, SA, pela quantia de 486.984,49€ (quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e 

quatro euros e quarenta e nove cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor; ----------------- 

----- 3 - Que, considerando o disposto no artigo 77º., 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 24.349,22€ (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e nove euros e vinte e dois 

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

----- 4 - Tendo em conta o disposto no artigo 81º, 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 nº. 1, do artigo 77.º, atrás referido, se proceda à notificação 
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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 

182 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 27, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 190.426,01 (cento e 

noventa mil, quatrocentos e vinte e seis euros e um cêntimos), assim discriminado: -------  

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €   78.068,07 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. € 112.357,94 

                             TOTAL: …………………………...€ 190.426,01 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Edifício Públicos e Equipamentos Educativos”  

183 - 310/302/442 - CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Suspensão de obra - Despacho - Ratificação  ======================== 

========== Oriunda da Técnica Superior, Arquiteta, OLGA MARINA DA FONSECA 
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SANTOS, presente à reunião a informação, com a referência 37-OS/DPOUA/2013, 

datada de 9 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, onde pelas razões ali indicadas informa que é de toda a 

conveniência que a obra referida em epígrafe seja suspensa, tendo nela sido exarado 

em 13 do mesmo mês o seguinte Despacho do Senhor Presidente da Câmara: 

“Concordo. 1. Suspenda-se a obra; 2. À reunião de Câmara para ratificação.” -------------- 

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

 “Vias de Comunicação e Transporte”  

184 - 310/302/172 – REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANO S EM MOIMENTA 

DA BEIRA - Auto de receção definitiva  ==================================== 

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

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP074/DPOUA/2013, 

datada de 18 do corrente mês, que acompanha o auto de receção definitiva, que nesta 

ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o 

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

----- “Tendo sido já levada a efeito a Receção Provisória da Empreitada e decorrido o prazo legal de 

garantia, apresenta-se o Auto de Receção Definitiva.” ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à receção definitiva 

da empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como proceder ao 
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cancelamento das cauções prestadas. ====================================== 

 “ESTUDOS E PROJETOS” 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

185 - 500/501/100 – 150/193/000 - LOPESTONE, Extraç ão de Granitos, Ldª – Pedido 

de emissão de parecer favorável à pedreira denomina da de “Pedra da Nave”  ===== 

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

02 de agosto, último, exarada a folhas 44, ponto 043, deste livro de atas, em que foi 

deliberado considerar esta atividade de interesse municipal, presente à reunião o ofício 

da CCDRN – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

NORTE, n.º 1494574, registado em 29 de novembro, último, sob o n.º 7165, informando 

que se encontra a decorrer o respetivo procedimento de avaliação de impacte ambiental, 

pelo que solicita o parecer desta Câmara Municipal sobre o assunto. -------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, o mesmo prestou a informação n.º 97-

LS/DPOUA/2013, datada de 09 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------ 

----- “O projeto da Pedreira Pedra da Nave, cuja proponente é a LOPESTONE – Extração de Granitos, 

Lda., (prevista na freguesia de Pera Velha, concelho de Moimenta da Beira), nos termos da legislação 

em vigor, está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). --------------------------------------------- 

----- Neste contexto, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto em causa encontra-se em 

Consulta Pública, tendo sido concedido prazo até ao próximo dia 15 de janeiro, para que a Câmara 

Municipal envie o seu parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. ------- 

----- Em causa está uma pedreira que abrangerá uma área total de 49.126,00m2, uma área de 

desmonte (máxima de escavação) de 17.360,00m2 e uma profundidade máxima de 29,00m. ------------ 
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----- Em termos de Plano Diretor Municipal, toda a área da pedreira encontra-se “Espaço Florestal”. 

Neste capítulo, atenda-se que o ponto 1, do art.º 33.º, do Regulamento do P.D.M. estipula que “Nestas 

áreas devem ser privilegiadas as atividades florestal ou de complemento florestal, agroflorestal, 

pecuária e agrícola”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por outro lado, a alínea c), do ponto 1, do art.º 34.º, do mesmo Regulamento, refere que “nas 

áreas integradas na classificação de espaços florestais podem, com parecer favorável dos serviços 

camarários…, ser edificados os seguintes tipos de construções: (…) Equipamentos públicos ou privados, 

de interesse central, regional ou municipal devidamente reconhecido, desde que não existam 

alternativas viáveis e se assegure um nível mínimo de perturbações das características e 

potencialidades da parcela”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Perante o exposto, (e caso o entenda), a Câmara Municipal poderá pois pronunciar-se em termos 

ambientais e de ordenamento, quanto ao projeto em causa.” ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Não vendo qualquer inconveniente em termos ambientais e de 

ordenamento na instalação e localização da aludida pedreira, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável. ====================================== 

 “OBRAS PARTICULARES” 

186 - 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 25 de outubro do corrente ano, exarada a folhas 109, ponto 091, 

deste livro de atas, 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, “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 
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Presidente, datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, 

em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------- 

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

----- VITOR DAVID DE JESUS MARQUES, para construção de um armazém destinado a 

arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado Várzeas ou 

Adrepolinho, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 85.13. ----------------------------- 

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

187 – 360/338/55.09 – OBRAS PARTICULARES – Construç ão de um lar residencial -   

Telas Finais ========================================================= 

========== Oriundo da ARTENAVE, ATLIER – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

SOCIAL, presente à reunião as telas finais respeitantes ao projeto de construção de um 

lar residencial, que levou a efeito no lugar denominado Alagoa, nesta Vila de Moimenta 

da Beira. ============================================================ 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 338-

SV/DPOUA/13, de 26 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais 

apresentadas. ======================================================== 

188 – 360/338/89.13 – OBRAS PARTICULARES – Instalaç ão de armazenagem de 

GPL – Classe B2 – capacidade útil 4,48m 3 ================================= 
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========== Oriundo da Firma REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A., presente à reunião, 

para tomada de conhecimento, um processo respeitante à montagem de uma instalação 

de armazenagem de GPL, para consumo próprio, constituída por um equipamento sob 

pressão com a capacidade útil de 4,48 m3 e respectivo ramal de distribuição num prédio 

sito na Av. Manuel Ferreira Pinto, Freguesia de Peva. ---------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 326-SV/DPOUA/13, de 11 do 

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

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

189 – 360/991/53.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora MARIA ISILDA CARDOSO DE CARVALHO, 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 327-

SV/DPOUA /13, datada de 16 do corrente mês, último, emitindo parecer favorável. -------- 

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

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 
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02.04 – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

02.04.01 – SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  

“Educação” 

190 - 710/714/400 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - AÇÃO SOC IAL ESCOLAR –  

Designação de um representante das Juntas de Fregue sia para integrar o 

Conselho Local de Educação  =========================================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião um ofício com o n.º 

50, datado de 28 de novembro, último, a informar que foi designado o Presidente da 

Junta de Freguesia de Leomil, JOSÉ LUÍS DOS SANTOS ROSÁRIO, para integrar a 

referida entidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

191 - 710/725/400 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - AÇÃO SOC IAL ESCOLAR –  

Designação de quatro representantes da Assembleia M unicipal para integrar a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Moimen ta da Beira  =========== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião um ofício com o n.º 

51, datado de 28 de novembro, último, a informar que foram designados para integrar a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Moimenta da Beira os seguintes 

membros: MARIA DULCE RODRIGUES DE ANDRADE CARDOSO, CELITA MARIA 

PEREIRA LEITÃO, TERESA CECÍLIA COELHO CARVALHO E SUSANA DUARTE 

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

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 

10H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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O SECRETÁRIO, 


