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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E CINCO DE MARÇO DO 

ANO DE DOIS MIL E NOVE ============================================= 

ACTA Nº. 07/09 

========== Aos vinte e cinco dias do mês de Março do ano de dois mil e nove, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta 

Câmara Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 21 de 

Novembro de 2005, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, 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 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, 

ponto 005, do livro de actas 123, 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 10H00. ===================================== 

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
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 “Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

192- 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais =========================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º. 7, do Regulamento 

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 

seguinte comunicação: ---------------------------------------------------------------------------------------    

- MONDISUPER, COMÉRCIO ALIMENTAR LDA. com estabelecimento comercial de 

“Comércio Alimentar”, sito na Avenida da República, nesta Vila, dando conta que 

pretende praticar o seguinte horário: --------------------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Sábado, das 09H00 às 20H00, ao Domingo com interrupção para o almoço das 

13H30 às 14H30”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da respectiva informação favorável, da Fiscalização 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a referida informação favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o horário proposto. =================================== 

193 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 18/2009 ========= 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 13/2009, datada de 11 do corrente mês, do seguinte teor: -------------------- 

----- ”Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º JOSÉ DOS SANTOS FONSECA, 

residente junto à Estrada de Casal Telo, localidade e freguesia de Távora, Município de Tabuaço, foi 

instaurado o processo de contra-ordenação n.º 18/2009, por ter efectuado uma descarga de resíduos 

sólidos urbanos, em área florestal, constituídos por diversos materiais, nomeadamente, roupas, um 

colchão, plásticos, metais e outros menos representativos, provenientes de limpeza efectuada numa 
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casa de habitação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais se informa que, o arguido, após ter sido devidamente notificado, compareceu para prestar 

declarações, alegando que procedeu à limpeza da habitação da sua mãe, ora falecida, e deitou o lixo no 

local referido no Auto de Notícia de Contra-Ordenação porque já lá havia mais lixo de outras pessoas, 

no entanto, após ter sido informado que não podia ter colocar o lixo naquele local, de imediato o 

retirou, sendo que, neste momento o local está limpo. ------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao assunto supra referido a Fiscalização Municipal, prestou a informação 

n.º106/FISC., datada de 04 de Março de 2009, do seguinte teor: ------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho de V.ª Ex.ª, Sr. Vice-Presidente, datado de 26 de Fevereiro, 

último, cumpre-nos informar que, na deslocação ao local, estes Serviços verificaram que o acima 

identificado, já procedeu à limpeza dos resíduos colocados nas imediações da freguesia de Sever”. ----- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

194 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 8/2009 ========== 

========= No seguimento do processo de contra-ordenação, instaurado ao Sr. 

ALBERTO LOPES AMÂNCIO, residente na Rua Dr. Sá Carneiro, n.º 61, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, relativo à construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 37 



 FlFlFlFl.226 
______________ 

 
                                                           09.03.25 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

m2, sito no lugar do Casal, localidade de Granja dos Oleiros, Freguesia de Rua, sem 

que estivesse munido do respectivo alvará de licença de construção, presente à reunião 

a Informação n.º 16-LS/DEPE/2009, datada de 04 do corrente mês, do seguinte teor: ---- 

----- ”A presente informação surge perante o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal para que 

o signatário “confirme, em termos cartográficos, a exacta localização do referido anexo”. --------------- 

----- Em causa está uma informação da Fiscalização Municipal (relativa à construção ilegal de umas 

instalações agrícolas), onde é afirmado que: “Se analisarmos a planta do PDM, verifica-se nesta, a 

existência de construções, o que nos indica a sua existência, antes da aprovação do referido PDM”. ----- 

----- Neste contexto, e relativamente à construção em causa, informa-se que: ---------------------------- 

----- 1) A mesma não é visível, nem na Folha n.º 149 da Carta Militar de Portugal, (datada de 1998), 

nem no Levantamento Fotográfico (Aéreo) do Concelho de Moimenta da Beira, (datado de 2002): ----- 

----- 2) Por sua vez, na cartografia que serviu de base à produção dos elementos cartográficos do Plano 

Director Municipal em vigor, também não se vislumbra a existência da mesma construção. -------------- 

----- Em anexo, juntam-se documentos que comprovam o afirmado em 1)”. ------------------------------ 

----- Em complemento, no verso da referida informação foi acrescentado o seguinte: ------ 

----- “Na realidade, o anexo edificado irregularmente encontra-se implantado em espaço considerado 

pelo PDM, em vigor de área de salvaguarda, neste caso, em área de Reserva Agrícola Nacional”. -------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que esta construção se integra numa área 

marcadamente agrícola, onde já existem várias construções de apoio a esta actividade, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o promotor no sentido de solicitar à 

Comissão da Reserva Agrícola Nacional a desafectação do terreno necessário à 

construção do referido anexo. ============================================ 

195 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 156/2006 ======== 

========= No seguimento do processo de contra-ordenação, instaurado ao Senhor 
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MANUEL BELARMINO DOS SANTOS NASCIMENTO, residente na freguesia de Aldeia 

de Nacomba, Município de Moimenta da Beira, relativo à construção de dois arrumos 

agrícolas, com a área de 45 m2, sitos no lugar de “Chão da Cruz”, sem que estivesse 

munido do respectivo alvará de licença de construção, presente à reunião a Informação 

n.º 46-SV/DPOM/09, datada de 20 de Fevereiro de 2009, do seguinte teor: ------------------ 

----- “A presente informação surge no seguimento do despacho do sr. Presidente, no qual é solicitado 

“verificar se existe normativo que excepcione situação de reconhecida carência social”. ------------------ 

----- Analisando a situação em que os referidos processos simples foram indeferidos, verificou-se que 

quer no caso do processo n.º 296/2006, quer no processo n.º 297/2006, as pretensões foram 

enquadradas no Plano Director Municipal, pela informação dos Serviços Fiscais, como estando em 

espaço considerado “Florestal”, no entanto, após confrontação de dita cartografia, verifica-se que na 

realidade as pretensões se localizariam em espaço considerado “Não Urbano”, espaço esse já 

considerado aquando da análise do processo para o pedido de informação prévia e posterior projecto de 

arquitectura de uma habitação unifamiliar. -------------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, e uma vez que o prédio a intervir apenas possui a área total de 1.493,00m2, mesmo 

sendo dotado de todas as infra-estruturas, e seja confrontante com uma via devidamente pavimentada 

(como é verificado), a área mínima sobrante deveria ser de 3.000,00m2, facto que não pode ser 

garantido uma vez que são pretendidas duas construções de arrumos com a área de 45,00m2 cada, 

para além da área da construção destinada a habitação que já se encontra construída, cujo processo é 

o n.º 387/02, e que se encontra devidamente licenciada. ---------------------------------------------------- 

----- O licenciamento da referida habitação surgiu perante o cumprimento do projecto de arquitectura 

em função do aprovado aquando do pedido de informação prévia, em Reunião de Câmara de 

2002/07/15. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Refere-se que o critério para a aprovação do pedido de informação prévia foi, tal como consta da 

deliberação de câmara de 2002/07/15, “dado tratar-se de uma situação social de carência económica e, 

atendendo ainda, de que se trata de um prédio dotado de todas as infraestruturas e cuja localização 
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cumpre tendência à colmatação prevista para o local, a Câmara deliberou, por unanimidade, viabilizar o 

pedido de construção de uma habitação unifamiliar”.--------------------------------------------------------- 

----- Assim, para dar cumprimento ao despacho acima referido, conclui-se que, para a presente 

situação ser ultrapassada, apenas o poderá ser, se a Exm.ª Câmara, efectuar o mesmo enquadramento 

que fez aquando do licenciamento para a habitação unifamiliar.” -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o terreno é servido por todas as infraestruturas e 

que, além do mais, é respeitado o princípio da colmatação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a construção referenciada. =============================  

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

196 -150/158/000 – ENEÁGONO DESIGUAL, Gestão Comercial, Lda. – Pedido para 

colocação de uma placa informativa ===================================== 

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

28 de Janeiro, último, exarada a folhas 40, ponto 32, deste livro de actas, em que foi 

deliberado notificar o requerente para, no prazo de dez dias, retirar o placard 

irregularmente implantado, presente à reunião uma carta da referida empresa, datada de 

12 de Fevereiro, último, na qual alega não lhe ter sido concedido o direito de Audiência 

dos Interessado e, visto o pedido de licenciamento ter ultrapassado os prazos previstos 

pelo artº. 108 –2 do CPA, existe deferimento tácito. ------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação nº. 8, datada de 27 de Fevereiro, 

último, da Secção de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, com o seguinte teor: ------- 

----- “No seguimento do pedido formulado pela Firma Eneágono Desigual – Gestão Comercial, Lda., 

o qual deu entrada nos serviços em 20 de Novembro de 2008, sob o nº. 9177, foi emitido parecer 

técnico desfavorável pela DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO – INFORMAÇÃO Nº. 
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86-LS/DEPE/2008-, pelo que a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária realizada em 17 de 

Dezembro, deliberou proceder à audiência prévia do interessado. -------------------------------------------

----- Neste sentido, pelo ofício nº. 6941, de 26 de Dezembro foi a referida firma notificada em 

conformidade, tendo-lhe sido concedido um prazo de 10 dias para se pronunciar sobre o assunto. 

Embora não tenha sido efectuada com aviso de recepção, não se verificou a devolução da mesma por 

parte dos C.T.T. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esgotado o prazo da audiência prévia, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária, realizada em 

28 de Janeiro, último, deliberou notificar a requerente para, no prazo de 10 dias, a contar da 

notificação, retirar o referido placard irregularmente implantado, devendo ser escolhido novo local na 

área afecta ao empreendimento, o que foi feito pelo ofício nº. 434, de 3 do corrente mês, com aviso de 

recepção”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto baixe ao 

Gabinete Jurídico para se pronunciar sobre o deferimento tácito reclamado pelo 

interessado. ========================================================= 

197 - 150/167/500 – PEDIDO DE PARECER PARA LICENCIAMENTO DE UMA 

PROVA DESPORTIVA “PASSEIO DE BICICLETA A PORTUGAL” =============== 

========== Oriundo do GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DO CICLOTURISMO 

DO VALE DO TEJO, sediado em Casal Casquelha – Abitureiras, Município de Santarém, 

presente à reunião um requerimento, datado de 6 do corrente mês, a solicitar parecer 

favorável à realização de um passeio de bicicleta denominado “Dos 7 aos 70 – Ciclismo 

para Todos “19ª. Edição”, inserido no âmbito da temática “Mexa-se ... pela sua Rica 

Sáude” .  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O pedido vem acompanhado da informação nº. 15, datada de 17 do corrente mês, 

da SECÇÃO de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, com o seguinte teor: --------------
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----- “Dando cumprimento ao Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de 16 do 

corrente mês, cumpre-me informar o seguinte: -------------------------------------------------------------- 

----- Pelo Grupo Cultural e Recreativo de Cicloturismo do Vale do Tejo “CIVATE”, com sede em Casal 

Casquelha – Abitureiras, organizador da 19ª. Edição do Passeio de Bicicleta a Portugal, a realizar de 23 

de Maio a 31 de Junho, do corrente ano, foi solicitado a esta Câmara Municipal um pedido de parecer 

favorável, informando não haver inconveniente na passagem nos percursos da jurisdição desta 

Entidade. Assim, de acordo com o disposto no nº. 1 do artigo 66º., do Regulamento do Licenciamento e 

Fiscalização de Actividades Diversas, em vigor neste Município, deverá a Câmara Municipal nos termos 

do disposto no nº. 6, do artigo 66º., do citado Regulamento, emitir o competente parecer. ----------- 

----- Mais se informa, que nos foram enviados os elementos relacionados com o traçado e horário da 

prova.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável da Secção de Taxas e Abastecimento 

Público, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à realização do 

referido evento. ======================================================= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

198 – 110/195/002 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Elaboração dos projectos do sistema regional de Vilar – 

Abastecimento de água aos Municípios de Moimenta da Beira, Sernancelhe e 

Tabuaço – Honorários – Juros de mora – Pagamento – Pedido de transferência de 

verba ============================================================== 

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

ofício n.º 16, datado de 20 de Fevereiro, último, dando conta que, nos termos da 

deliberação tomada pelo Conselho Directivo se torna necessário transferir para aquela 
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Associação a verba de € 7.315,00 (sete mil, trezentos e quinze euros), correspondente à 

dívida deste Município no processo referido em epígrafe, assim calendarizada: ------------ 

----- Até ao dia 27 do corrente mês de Março, a verba de € 4.803,00 (quatro mil, 

oitocentos e três euros), para pagamento da importância exequenda; ------------------------ 

------ Até ao dia 27 do próximo mês de Abril, a verba de € 2.512,03 (dois mil, quinhentos 

e doze euros e três cêntimos), para pagamento da importância relativa aos juros de 

mora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0302/08050104, onde, em 16 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 145.500,00 (cento e quarenta e cinco mil e 

quinhentos euros) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.4, código 04 e 

n.º 53/2008, com a dotação de € 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos euros)”. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação 

Regional de Municípios do Vale do Távora a importância de € 7.315,03 (sete mil, 

trezentos e quinze euros e três cêntimos), para os fins propostos. ================= 

199 – 210/200/300 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Criação do Fundo para o Investimento Local ============================== 

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

Circular com a referência 26/2009-AG, datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, acompanhada de 

um proposta de criação de um Fundo para Investimento Local, que inclui a aprovação 
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de transferências extraordinárias para os Municípios até ao montante de 770 milhões de 

euros, com o objectivo de aumentar o investimento público de âmbito local, através do 

financiamento de novas obras no ano de 2009, contribuindo esta medida para dinamizar 

a curto prazo a actividade económica, com impacto directo na criação ou manutenção 

de emprego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

concordar integralmente com a proposta apresentada. ========================= 

200 - 210/202/000 – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE 

DÍVIDAS DO ESTADO – Programa Pagar a Tempo e Horas - Resoluções do 

Conselho de Ministros n.ºs 34/2008, de 22 de Fevereiro e 191-A/2008, de 27 de 

Novembro ========================================================== 

========== No seguimento das deliberações tomadas em reunião ordinária, realizada 

em 11 do corrente mês, exaradas a folhas 189 e 190, pontos 161 e 162, deste livro de 

actas, em que, no âmbito do Programa Pagar a Tempo e Horas, cujo objectivo permite 

aos Municípios contratualizar empréstimos financeiros de médio e longo prazos, 

financiados maioritariamente por instituições de crédito e, minoritariamente, pelo Estado, 

que se destinam a substituir dívida contraída a fornecedores, a Câmara deliberou 

aprovar as minutas de dois contratos relativos à adesão ao financiamento, o primeiro 

referente ao empréstimo a contratar ao Estado, para um montante de € 1.911.544,00 

(um milhão, novecentos e onze mil, quinhentos e quarenta e quatro euros), e o segundo 

a contrair com a “CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA”, para um empréstimo no montante 
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de € 2.867.317,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos e dezassete 

euros), presente novamente à reunião o respectivo processo, acompanhado das 

listagens dos fornecedores e respectivas facturas a pagar, indexadas a cada um dos 

referidos empréstimos, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela 

ficam a fazer parte integrante. ============================================ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 

as referidas listagens, devendo ser dado cumprimento às formalidades necessárias com 

vista à concretização dos aludidos empréstimos. ----------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, remeter os respectivos contratos 

ao Tribunal de Contas, para efeitos de fiscalização prévia, nos termos e para efeitos de 

cumprimento das disposições legais previstas na Lei nº. 48/2006, de 26 de Agosto, nas 

Resoluções do Conselho de Ministros nºs. 34/2008 e 191-A/2008, de 22 de Fevereiro e 

27 de Novembro, respectivamente, e, ainda, na Lei das Finanças Locais, aprovada pela 

Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro. ========================================== 

201 – 210/207/000 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CABAÇOS – Forno 

comunitário – Pedido de subsídio ======================================= 

========== Oriundo da Comissão Fabriqueira referenciada em epígrafe, presente à 

reunião um ofício, sem número, datado de 02 de Fevereiro, último, registado nesta 

Câmara Municipal no mesmo dia, sob o n.º 848, informando que pretende recuperar o 

forno comunitário daquela paróquia, pelo que solicita a atribuição de um subsídio para 

fazer face a obras urgentes. --------------------------------------------------------------------------------   
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----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/080701, onde, em 25 de 

Fevereiro, último, existia um saldo disponível de € 11.000,00 (onze mil euros) estando, previsto no 

Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.6, código 02 e n.º 09/2005, com a dotação de € 

10.000,00 (dez mil euros), tendo sido feita a nota de cabimento n.º 360, no valor de € 1.500,00.”------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando o valor do apoio financeiro normalmente concedido às 

Juntas de Freguesia, para reabilitação destes equipamentos comunitários, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder à Fábrica da Igreja Paroquial de Cabaços um 

subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins propostos. ===== 

202 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOLIDARIEDADE MÃOS 

UNIDAS P. DAMIÃO – Grande Campanha de Natal 2008 – Atribuição de subsídio – 

Agadecimento======================================================= 

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

03 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 185, ponto 172, do livro de actas 135, em 

que foi deliberado conceder um subsídio no valor de € 100,00 (cem euros), presente à 

reunião uma nota agradecendo a colaboração e o apoio prestado por esta Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que no I CONGRESSO INTERNACIONAL MÃOS UNIDAS P. 

DAMIÃO, foi atribuída a este Município, o Diploma Mãos Unidas P. Damião – Portugal 

2008, que anexa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 
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203 – 210/207/000 – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA 

BEIRA – PARLAMENTO DOS JOVENS/CLUBE EUROPEU – Pedido de subsídio === 

========== Oriundo do Agrupamento referenciado em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 119, e o fax n.º 45, datados de 05 de Fevereiro, último, e 04 do corrente mês, 

respectivamente, informando que vários alunos do concelho estão envolvidos num 

Projecto da Escola, intitulado “Parlamento dos Jovens”, cujo trabalho mereceu o 3.º 

lugar num Projecto da União Europeia, dando a possibilidade de 26 alunos assistirem, 

em Estrasburgo, a uma Sessão Parlamentar, entre os dias 1 a 5 de Maio, próximo, pelo 

que solicita a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas a realizar com a 

respectiva deslocação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

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

corrente mês, existia um saldo disponível de € 5.000,00 (cinco mil euros), tendo sido feita a nota de 

cabimento com o n.º 502, no valor de € 1.000,00”. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o interesse sócio pedagógico do projecto e a dotação 

financeira disponível, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder ao Agrupamento 

Vertical de Escolas de Moimenta da Beira um subsídio no valor de € 1.000,00 (mil 

euros), para os fins propostos. =========================================== 

204 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2009 – 1ª. 

REVISÃO ===========================================================  
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========== Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi presente à reunião a Primeira 

Revisão ao Orçamento e ao Plano de Actividades, a qual se considera integralmente 

transcrita nesta acta e dela fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

submeter a 1ª. Revisão ao Orçamento e Plano de Actividades, para 2009, à aprovação 

da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos de cumprimento do disposto na 

alínea a), do nº. 2, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ============ 

INTERRUPÇÃO PARA ALMOÇO ========================================= 

========== Quando eram 12H45, o Senhor Presidente da Câmara interrompeu a 

reunião para almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse 

pela 14H30. ========================================================= 

REABERTURA DA REUNIÃO =========================================== 

========== Quando eram 14H30, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi reaberta a 

reunião, sem a presença da Vereadora, ISABEL MARIA SOARES PINTO, que foi 

autorizada a ausentar-se até ao final da mesma, por razões profissionais. =========== 

205 – 230/273/000 – ACIDENTE DE AUTOMÓVEL – Pedido de indemnização ====== 

========== Oriundo da Sociedade de Advogados RIBEIRO DE CARVALHO 

MORGADO RIBEIRO & ASSOCIADOS, na qualidade de Procurador do Senhor 

EDUARDO LOUREIRO REIS, residente na localidade de Carvalha, Freguesia de Vila 

Cova à Coelheira, Município de Vila Nova de Paiva, presente à reunião uma carta, 

datada de 22 de Fevereiro, último, informando que o seu cliente, no passado dia 15 do 
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mesmo mês, sofreu um acidente de automóvel na E.M. Touro/S. João de Tarouca, no 

lugar de Porto da Nave, devido à degradação acentuada do pavimento, de que resulta a 

destruição de duas jantes e dois pneus, do lado direito da viatura, com um prejuízo total 

de € 702,00 (setecentos e dois euros), pelo que solicita a respectiva indemnização. -------  

----- Submetido o assunto à apreciação do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, o mesmo prestou a seguinte informação: “ 

Confirmo a reclamação apresentada, verbalmente. Confirmo a existência da degradação no pavimento, 

por falta de drenagem e pelo excesso de pluviosidade. ------------------------------------------------------ 

----- Não existia sinalização no local.”--------------------------------------------------------------------------  

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

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/06020301, onde, em 18 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 15.304,88 (quinze mil, trezentos e quatro euros e 

oitenta e oito cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 505, no valor de € 702,00 

(setecentos e dois euros)”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se confirmou a degradação do pavimento, sem 

adequada sinalização, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a indemnização 

no valor de € 702,00 (setecentos e dois euros), para reparação da referida viatura. -------- 

----- A propósito, tendo em conta a frequência deste tipo de situações, mais foi 

deliberado, e também por unanimidade, alertar todo o pessoal operário, em particular os 

Senhores Encarregados Operacionais, que, no futuro, deverão cumprir e fazer cumprir 

todas as normas legalmente previstas em matéria de segurança e sinalização 
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rodoviárias, sob pena de lhes poderem vir a ser directamente imputadas as respectivas 

responsabilidades. ===================================================== 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

206 - 130/151/000 – CONSTRUÇÃO DA ETAR DE PEVA (Bairro do Cepo) – 

Aquisição de terrenos ================================================ 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara Municipal, presente à reunião 

uma PROPOSTA, datada de 16 do corrente mês, do seguinte teor: “No sentido de 

consolidar a rede de saneamento já instalada no Bairro do Cepo, na Freguesia de Peva, PROPONHO a 

aquisição de um terreno, já estudado para o efeito, ao Sr. Manuel Marinheiro de Almeida, prédio 

rústico, denominado Lameirão, com a área de 0,071 ha, e inscrito na matriz com o artigo n.º 6647, 

pelo preço estabelecido de 1.000,00 € (mil euros).”---------------------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0302/07010403, onde, em 17 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 52.578,75 (cinquenta e dois mil, quinhentos e 

setenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, 

no objectivo 2.4.3., código 03 e n.º 22/2006, com a dotação de € 2.578,75 (dois mil, quinhentos e 

setenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 486, 

no valor de € 1.000,00”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

autorizando a aquisição da referida parcela de terreno, pelo valor global de € 1.000,00 

(mil euros), devendo, para o efeito, ser celebrado competente contrato-promessa. ===== 

207 - 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – Posto de Abastecimento sito na Avenida 25 
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de Abril, na Vila de Moimenta da Beira – Cepsa Portuguesa Petróleos, S.A. – 

Concessão do direito de ocupação do domínio municipal – Pedido de correcção da 

matriz predial ======================================================== 

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

03 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 188, ponto 175, do livro de actas 135, em 

que foi deliberado proceder à audiência prévia da CEPSA PORTUGUESA 

PETRÓLEOS, S.A., presente à reunião um ofício, sem número, datado de 13 de 

Fevereiro, último, da Sociedade “Abreu Advogados”, na qualidade de procurador da 

Empresa supra referenciada, solicitando que seja dado o devido andamento 

relativamente à correcção da matriz predial do Posto de Abastecimento de Combustível, 

referenciado em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou, em 

10 do corrente mês, o Parecer n.º 08.09, do seguinte teor: “A CEPSA-PORTUGUESA 

PETRÓLEOS, S.A., no seu requerimento com a referência: saída 000352 9/01/28, veio reiterar os 

argumentos apresentados no seu requerimento inicial, chegando mesmo a repetir ipsis verbis o 

articulado daquele requerimento inicial. ---------------------------------------------------------------------- 

----- O Gabinete Jurídico, respaldando-se na legislação referida no seu parecer n.º 24.08, de 25 de 

Novembro de 2008, mantém tudo o que escreveu naquele parecer, nada mais tendo a acrescentar e, 

por isso, concluí como se escreveu no último parágrafo do dito parecer, sendo que a alínea a) 

corresponde a c) no novo requerimento da CEPSA-PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A., o que, certamente, 

se ficou a dever a lapso de escrita”. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor dos pareceres do Gabinete Jurídico, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, manter a deliberação já tomada sobre o assunto. ======== 
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208 – 130/151/100 – DIRECÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO – Casas de Magistrados 

de Moimenta da Beira – Venda em hasta pública – Direito de preferência ======== 

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

25 de Fevereiro, último, ponto 121, exarada a folhas 142, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar o alargamento do período de cedência das casas referenciadas em 

epígrafe, para 20 anos, bem como propor o montante até € 50.000,00 (cinquenta mil 

euros), para realização das obras de conservação do Palácio da Justiça, a decorrer no 

período de 10 anos, presente à reunião um ofício com o n.º 3676, datado de 10 do 

corrente mês, do Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça I.P., 

informando que não pode aceitar o montante proposto, em virtude de ter de existir 

coerência em termos dos acordos celebrados com diversos Municípios, para a cedência 

de casas de Magistrados, os quais têm sido celebrados com a base de € 75.000,00 

(setenta e cinco mil euros), e cedência temporária por 10 anos, pelo que solicita que a 

posição desta Câmara Municipal seja reconsiderada.------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que não se alteraram os pressupostos que estão na 

base da proposta apresentada pela Câmara, a mesma deliberou, por unanimidade, 

manter a deliberação já tomada sobre o assunto. ============================= 

209 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Firma 

Lapifrutas, S.A. – Aquisição do Lote n.º 9 ================================= 

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

24 de Setembro de 2008, exarada a folhas 266, ponto 238, do livro de actas 134, em 
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que foi aprovada a minuta da escritura de compra e venda, do lote n.º 9, do Parque 

Industrial de Moimenta da Beira, presente à reunião um ofício da empresa referenciada 

em epígrafe, datado de 19 de Março, último, solicitando o pagamento do montante de € 

135.000,00 (cento e trinta e cinco mil euros), referente à prestação em atraso. -------------- 

----- Mais é referido pela dita empresa que não se encontra em condições de prescindir 

do valor dos prejuízos que lhe foram causados, pelo não cumprimento do contrato, e 

que, em devido tempo, serão contabilizados e apresentados. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Ainda que compreendendo as razões de facto que assistem à empresa 

LAPIFRUTAS, e tendo em vista a criação de condições que permitam o pleno 

cumprimento da escritura supra identificada, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

informar que foi accionada uma acção judicial contra a empresa AMAZINGREEN, com 

vista a ser ressarcida dos prejuízos causados, por incumprimento contratual. ======== 

210 – 130/151/200 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 

– Abertura de concurso público em regime de locação ======================= 

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

03 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 189, ponto 176, do livro de actas 135, em 

que foi deliberado lançar novo concurso a partir de Janeiro de 2009, com um valor base 

de € 100,00 (cem euros), presente à reunião a Informação n.º NAJUR11/2009, da 

SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, datada de 09 do corrente mês, 

do seguinte teor: “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar V. Ex.ª do seguinte:  

----- Atenta a deliberação do Executivo Camarário, tomada em sua reunião ordinária, realizada no dia 

28 de Janeiro de 2009” (...) Face ao desinteresse manifestado pelo cessionário, nada compatível com a 
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abertura e colaboração que a Câmara proporcionou no contexto contratual, a mesma deliberou, por 

unanimidade, aceitar a rescisão do contrato de cessão de exploração com efeitos a partir do dia um do 

corrente mês.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste sentido, mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar o cessionário para 

liquidação das prestações em atraso, no montante de € 972,00 (novecentos e setenta e dois euros), 

condição essencial para a restituição da caução prestada, nos termos legais (...)”, urge avançar com 

um novo procedimento concursal.------------------------------------------------------------------------------ 

----- Assim sendo, é à semelhança do que aconteceu no pretérito, deverá o Executivo camarário 

determinar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) A Comissão que presidirá à Hasta Pública; ----------------------------------------------------------- 

----- b) O dia da Hasta Pública; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) O valor de cada lance; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) A base de licitação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, accionar adequado 

procedimento nos termos legais, para a concessão, em regime de locação de 

estabelecimento, pelo período de um ano, tendo como base de licitação o valor de € 

150,00 (cento e cinquenta euros), com lances de € 5,00 (cinco euros), designando a 

seguinte Comissão do concurso: -------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO, Chefe da Divisão 

Económica e Financeira; ------------------------------------------------------------------------------------

VOGAIS EFECTIVOS: NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, Técnico Superior, que 

substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e PAULO MIGUEL RODRIGUES 

SOARES, Assistente Técnico. ----------------------------------------------------------------------------- 

VOGAIS SUPLENTES: ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 
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Administrativa e JOÃO ANTÓNIO DE ANDRADE SILVA, Coordenador Técnico. ----------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que para garantir o completo, 

pontual e integral cumprimento do contrato, o cessionário deve, no acto da assinatura, 

proceder ao pagamento integral do valor anual da prestação, ou, em alternativa, 

proceder ao pagamento da prestação mensal estabelecida, mas ficando obrigado a 

apresentar, neste caso, uma caução de montante igual ao referido valor anual da renda.  

211 – 130/151/700 – QUIOSQUE SITO NA PRACETA COMANDANTE JOSÉ 

REQUEIJO, EM MOIMENTA DA BEIRA ==================================== 

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

10 de Setembro do ano de 2008, exarada a folhas 222, ponto 205, do livro de actas 134, 

em que foi deliberado aceitar a rescisão do contrato do quiosque referenciado em 

epígrafe, presente à reunião uma carta, sem data, registada nestes serviços em 24 de 

Novembro do ano de 2008, sob o n.º 9263, do Senhor JOSÉ MANUEL GOMES 

SOARES, informando que dentro do referido quiosque se encontram uns móveis feitos 

por medida e indispensáveis ao bom funcionamento daquele espaço, pelo que sugere a 

aquisição dos mesmos por parte desta Câmara Municipal, pelo preço de € 500,00 

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

----- Submetido o assunto à apreciação da SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E 

PATRIMÓNIO, a mesma prestou, em 05 de Janeiro, último e 02 do corrente mês, as 

seguintes informações: “Na sequência do solicitado pelo Sr. Dr. Paulo Figueiredo, confirmei que os 

móveis referidos estão em bom estado de conservação e que os mesmos são os ideais para o espaço 

em questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Quanto ao seu valor sou de opinião que deverá alguém do ramo a fazer esta avaliação”.----------- 

----- “Segundo a opinião do funcionário da Firma José do Rosário, Ldª. (carpintaria), o valor dos móveis 

rondará efectivamente os € 500,00 (quinhentos euros)”.---------------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/06020301, onde, em 19 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 14.602,88 (catorze mil, seiscentos e dois euros e 

oitenta e oito cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 567, no valor de € 500,00”. --- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição dos 

referidos móveis, nos termos e condições propostas. ========================== 

212 – 130/151/700 – SNACK-BAR RESTAURANTE DA CENTRAL DE CAMIONAGEM 

– Encerramento das instalações – Indemnização =========================== 

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

25 de Fevereiro, último, exarada a folhas 143, ponto 123, deste livro de actas, em que 

foi deliberado propor uma indemnização no montante de € 8.392,00 (oito mil, trezentos e 

noventa e dois euros), pelos prejuízos causados com o encerramento do referido 

estabelecimento, presente à reunião o processo supra referenciado, acompanhado de 

uma carta do arrendatário, Senhor JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA CARDOSO, datada 

de 10 do corrente mês, informando que não concorda com o valor da indemnização 

proposta, até porque foi equacionada, também, a hipótese de entregar o Bar do Clube, 

sem qualquer compensação, pelo que solicita que o valor da referida indemnização seja 

de € 12.000,00 (doze mil euros). -------------------------------------------------------------------------- 
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----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0302/07010203, onde, em 19 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 13.903,38 (treze mil, novecentos e três euros e 

trinta e oito cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.6., código 

04 e n.º 19/2007, com a dotação de € 13.000,00 (treze mil euros), tendo sido feita a nota de 

cabimento com o n.º 605, no valor de € 12.000,00”. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a atribuição da 

indemnização proposta, no montante de € 12.000,00 (doze mil euros), pelos prejuízos 

causados com o encerramento do referido estabelecimento, devendo o arrendatário, 

acto simultâneo, proceder também à devolução e entrega da chave do espaço onde 

funcionou o antigo “Bar do Clube”. ======================================== 

213 – 130/999/000; 120/999/000 – UNIVERSIDADE SÉNIOR DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Comissão Instaladora – Pedido de apoio logístico =================== 

========== Oriundo da Comissão Instaladora da Universidade referenciada em 

epígrafe, presente à reunião um ofício, datado de 20 de Fevereiro, último, informando 

que pretende instalar uma Universidade Sénior, destinada a todos os reformados, pelo 

que solicita a esta Câmara Municipal a cedência de um espaço para a realização dos 

cursos, bem como disponibilidade de técnicos da autarquia para orientar e ministrar os 

dois primeiros cursos, na área da música e arte decorativa. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, congratular-se com esta 

iniciativa, manifestando total disponibilidade para colaborar com a Comissão Instaladora 



 FlFlFlFl.246 
______________ 

 
                                                           09.03.25 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

com vista à concretização deste projecto, proporcionando a utilização dos equipamentos 

que possui, e pela disponibilização dos seus recursos humanos. --------------------------------

---- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar esclarecimentos sobre a 

estrutura de funcionamento e modelo de organização que se pretende implementar, 

eventualmente em parceria com o Município e outras entidades públicas e privadas. === 

“Tesouraria” 

214 - 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 € 395.826,91, (trezentos 

e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e seis euros e noventa e um cêntimos), assim 

discriminado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €  311.448,80 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €    84.378,11  

                                                                               TOTAL ....... €  395.826,91 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

215 - 310/301/025 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL ENTRE ALVITE E SEVER 

– Concurso Público – Aprovação ======================================== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a 
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referência INF024/DOM/2009, datada de 16 do corrente mês, com o seguinte teor: 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, apresenta-se em anexo o Projecto de Execução, incluindo, 

entre outras peças, a Memória Descritiva, Medições e Estimativa Orçamental, Peças Desenhadas e o 

Caderno de Encargos – Condições Gerais, para aprovação e abertura de Concurso Público de acordo 

com o disposto no Cap. II, do Título III do D.L. 18/2008 de 29 de Janeiro, com uma base de licitação de 

208.750,00 € (Duzentos e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta Euros), valor ao qual deverá 

acrescer o IVA à taxa legal em vigor, e um prazo de execução de 90 dias. -------------------------------- 

----- Prevê-se, na calendarização da presente empreitada, a execução de 100% do volume total dos 

trabalhos no ano de 2009”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA 

E FINANCEIRA, segundo a qual, “este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 0302/07010408, onde, em 19 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 814.033,50 

(oitocentos e catorze mil, trinta e três euros e cinquenta cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos, no Objectivo 3.3.1., com o código 07 e número de projecto 32/2009, com 

a dotação de € 219.200,00 (duzentos e dezanove mil e duzentos euros)”. ---------------------------------- 

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

----- a) Aprovar o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos, nos termos do 

disposto no nº. 2, do artigo 40º., do Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro, bem 

como as Medições e Estimativa Orçamental; ---------------------------------------------------------- 

----- b) Abrir concurso público, nos termos do disposto no artigo 130º., do Decreto-Lei nº. 

18/2008, de 29 de Janeiro; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Designar, para assinar o auto de consignação e fiscal de obra, o Técnico 

Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES; ------------------------------------------------- 
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----- d) Nomear, nos termos do disposto no artigo 67º., do Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 

de Janeiro o seguinte Júri: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Como membros efectivos: EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, Chefe 

da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, que preside, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES e EDUARDO DE CARVALHO SEIXAS, ambos Técnicos Superiores. ------- 

----- 2. Como membros suplentes: LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, Chefe da 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, e ANA PAULA 

CARVALHO SOARES COUTINHO, Técnica Superior. ========================== 

216 - 310/301/028 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL ENTRE SOUTOSA – S. 

MARTINHO – Concurso Público – Aprovação ============================== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a 

referência INF025/DOM/2009, datada de 20 do corrente mês, com o seguinte teor: 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, apresenta-se em anexo o Projecto de Execução, incluindo, 

entre outras peças, a Memória Descritiva, Medições e Estimativa Orçamental, Peças Desenhadas e o 

Caderno de Encargos – Condições Gerais, para aprovação e abertura de Concurso Público de acordo 

com o disposto no Cap. II, do Título III do D.L. 18/2008 de 29 de Janeiro, com uma base de licitação de 

197.400,00 € (Cento e Noventa e Sete Mie Quatrocentos Euros), valor ao qual deverá acrescer o 

IVA à taxa legal em vigor, e um prazo de execução de 90 dias. -------------------------------------------- 

----- Prevê-se, na calendarização da presente empreitada, a execução de 100% do volume total dos 

trabalhos no ano de 2009”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA 

E FINANCEIRA, segundo a qual, “este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-
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económica 0302/07010408, onde, em 20 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 435.327,75 

(quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e sete euros e setenta e cinco cêntimos), estando o 

mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 3.3.1., com o código 05 e número 

de projecto 30/2009, com a dotação de € 207.300,00 (duzentos e sete mil e trezentos euros)”. --------- 

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

----- a) Aprovar o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos, nos termos do 

disposto no nº. 2, do artigo 40º., do Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro, bem 

como as Medições e Estimativa Orçamental; ----------------------------------------------------------  

----- b) Abrir concurso público, nos termos do disposto no artigo 130º., do Decreto-Lei nº. 

18/2008, de 29 de Janeiro; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Designar, para assinar o auto de consignação e fiscal de obra, o Técnico 

Superior JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES; ------------------------------------------------- 

----- d) Nomear, nos termos do disposto no artigo 67º., do Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 

de Janeiro o seguinte Júri: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Como membros efectivos: EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, Chefe 

da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, que preside, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES e EDUARDO DE CARVALHO SEIXAS, ambos Técnicos Superiores. ------- 

----- 2. Como membros suplentes: LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, Chefe da 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, e ANA PAULA 

CARVALHO SOARES COUTINHO, Técnica Superior. ==========================  

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

217 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL 
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- Revisão de preços ================================================== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a 

referência INF007/DOM/2009, datada de 19 de Janeiro, último, com o seguinte teor: 

“Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: ---------------------- 

----- - O cálculo apresentado pela adjudicatária, e que se anexa, está em conformidade com o 

clausulado do contrato de adjudicação, e com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de 

Janeiro, e diz respeito aos restantes Autos de Medição, desde o n.º 28 TM,até ao n.º 32, inclusive, 

já entretanto efectuados e subscritos pelos representantes do dono de obra e da adjudicatária, para 

além da actualização correspondente à revisão de preços por ela apresentada anteriormente, no dia 

16/04/2008, no valor total de 156.085,87 €; ----------------------------------------------------------------- 

----- - Ao valor total agora obtido de 196.556,59 € (cento e noventa e seis mil, quinhentos e 

cinquenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), deverá ser deduzido o valor de 

156.085,87 (cento e cinquenta e seis mil, oitenta e cinco euros e oitenta e sete cêntimos), 

obtendo-se o valor residual de 40.470,72€ (quarenta mil, quatrocentos e setenta euros e 

setenta e dois cêntimos), o qual foi confirmado pelos serviços, sem recurso ao software Primavera 

CCOP v6.10, mas, por isso, com recurso à consulta e confirmação dos índices de custos de materiais, 

de mão-de-obra e de equipamentos de apoio, publicados no D.R. II Série; -------------------------------- 

----- - Foi utilizado, pela adjudicatária, no cálculo respectivo, a fórmula que faz parte integrante do 

contrato de adjudicação n.º 7/2005, celebrado em 24/05/200; --------------------------------------------- 

----- - O valor agora apurado para a revisão de preços poderá ainda não ser o definitivo, porque a 

adjudicatária apenas utilizou os índices disponíveis até Junho de 2008, conforme o direito contratual 

que lhe é conferido; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Quer isto dizer, que a adjudicatária poderá apresentar a rectificação do valor aqui mencionado, 

logo que a mesma achar oportuno, o qual poderá ser corrigido para mais ou para menos, conforme as 

flutuações do mercado e da publicação, em sede própria, dos seus resultados; ---------------------------- 
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----- Posteriormente, dever-se-á notificar a adjudicatária em conformidade, para realização do 

respectivo auto de medição – Revisão de Preços – no valor de 40.470,72 € (quarenta mil, 

quatrocentos e setenta euros e setenta e dois cêntimos)”. ------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual, “este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 04/07010406 onde, em 13 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 815.577,09 

(oitocentos e quinze mil, quinhentos e setenta e sete euros e nove cêntimos), estando o mesmo 

previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.5.2., com o código 0102 e número de 

projecto 85/2002, com a dotação de € 60.353,54 (sessenta mil, trezentos e cinquenta e três euros e 

cinquenta e quatro cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

artigo 199º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, conjugado com o disposto artigo 

6.º, do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, aprovar a referida revisão de preços, no 

montante de € 40.470,72 € (quarenta mil, quatrocentos e setenta euros e setenta e dois 

cêntimos), devendo ser elaborado o respectivo auto de medição. ================== 

218 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL 

– Revisão de preços ================================================== 

========== Oriundo da firma SANTANA & CA., S.A., presente à reunião uma carta, 

com a referência DP.036.2009.PM, datada de 27 de Fevereiro, último, com o seguinte 

teor: “No seguimento da Informação Técnica de referência INF015/DOM/2009, anexa à V/ comunicação 

de ref.º 1117, datada de 26-02-2009, vimos por este meio enviar a factura correspondente à quota-

parte da Santana & Ca., S.A. do valor da revisão de preços nela referida. ---------------------------------- 

----- Aproveitamos a oportunidade para enviar também nova actualização do cálculo da revisão de 

preços desta empreitada, cujo valor ascende a 199.095,31 € (cento e noventa e nove mil, noventa e 
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cinco euros e trinta e um cêntimos), face à recente publicação dos índices de revisão relativos aos 

meses de Julho, Agosto e Setembro de 2008. ---------------------------------------------------------------- 

----- Assim, solicitamos o V/ comentário/ aprovação para se proceder à emissão da factura 

correspondente ao diferencial entre este valor e o anteriormente facturado de 196.556,59 €, ou seja, 

2.538,72 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, este valor continua a ter um carácter provisório, pelos seguintes motivos: ------------- 

----- não serem ainda conhecidos a totalidade dos índices dos meses dos autos; -------------------------- 

----- não terem ainda procedido à emissão da totalidade dos autos de medição, designadamente o 

relativo aos Trabalhos a Mais ainda não facturados. ---------------------------------------------------------- 

----- Assim, oportunamente será o seu valor corrigido para a quantia final que se vier a apurar, como 

decorre da legislação aplicável. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais informamos que, relativamente ao restante teor da V/ comunicação acima referenciada, 

oportunamente nos iremos pronunciar acerca do seu conteúdo”.-------------------------------------------- 

---------- Relativamente a este assunto o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, 

Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a informação com 

a referência INF028/DOM/2009, datada de 23 do corrente mês, com o seguinte teor: 

“Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: ---------------------- 

----- - O cálculo apresentado pela adjudicatária, e que se anexa, está em conformidade com o 

clausulado do contrato de adjudicação, e com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de 

Janeiro, e diz respeito à actualização correspondente à revisão de preços por ela apresentada 

anteriormente, no dia 09/01/2009, no valor de 196.556,59 €; --------------------------------------------- 

----- - Ao valor total agora obtido de 199.095,31 € (cento e noventa e nove mil, noventa e cinco 

euros e trinta e um cêntimos), deverá ser deduzido o valor de 196.556,59 (cento e noventa e  

seis mil, quinhentos e cinquenta  e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos), obtendo-se o 

valor residual de 2.538,72€ (dois mil, quinhentos e trinta e oito euros e setenta e dois 

cêntimos), o qual foi confirmado pelos serviços, sem recurso ao software Primavera CCOP v6.10, mas, 
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por isso, com recurso à consulta e confirmação dos índices de custos de materiais, de mão-de-obra e de 

equipamentos de apoio, publicados no D.R. II Série; --------------------------------------------------------- 

----- - Foi utilizado, pela adjudicatária, no cálculo respectivo, a fórmula que faz parte integrante do 

contrato de adjudicação n.º 7/2005, celebrado em 24/05/2005; -------------------------------------------- 

----- - O valor agora apurado para a revisão de preços poderá ainda não ser o definitivo, porque a 

adjudicatária apenas utilizou os índices disponíveis até Setembro de 2008, conforme o direito 

contratual que lhe é conferido; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Quer isto dizer, que a adjudicatária poderá apresentar a rectificação do valor aqui mencionado, 

logo que a mesma achar oportuno, o qual poderá ser corrigido para mais ou para menos, conforme as 

flutuações do mercado e da publicação, em sede própria, dos seus resultados; ---------------------------- 

----- Posteriormente, dever-se-á notificar a adjudicatária em conformidade, para realização do 

respectivo auto de medição – Revisão de Preços – no valor de 2.538,72 € (dois mil, quinhentos e 

trinta e oito euros e setenta e dois cêntimos)”. --------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual, “este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 04/07010406 onde, em 19 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 186.439,23 

(cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e nove euros e vinte e três cêntimos), estando o 

mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.5.2., com o código 0102 e 

número de projecto 85/2002, com a dotação de € 4.715,68 (quatro mil, setecentos e quinze euros e 

sessenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

artigo 199º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, conjugado com o disposto no 

artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, aprovar a referida revisão de 

preços, no montante de € 2.538,72 € (dois mil, quinhentos e trinta e oito euros e setenta 

e dois cêntimos), devendo ser elaborado o respectivo auto de medição. ============= 
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219 - 310/302/434 – CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA 

BEIRA – “O PRIMEIRO RELVADO” – Contrato de financiamento – Aprovação – 

Ratificação ========================================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 04 do corrente mês, exarada a folhas 178, ponto 150, deste livro de actas, 

em que foi deliberado tomar conhecimento dos termos e condições de financiamento 

aprovado pelo POVT – PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO – VALORIZAÇÃO DO 

TERRITÓRIO, onde foi considerado um custo total de investimento no montante de € 

1.602.089,87 (um milhão, seiscentos e dois mil, oitenta e nove euros e oitenta e sete 

cêntimos), e uma despesa elegível comparticipada no valor de € 965.142,86 

(novecentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta e dois euros e oitenta e seis 

cêntimos), e autorizar o Senhor Presidente a assinar o respectivo contrato de 

financiamento, presente à reunião o ofício n.º 666, datado de 13 do corrente mês, 

daquela Entidade, a acompanhar o referido contrato de financiamento, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a fim de ser 

ratificada a assinatura nele aposta pelo Senhor Presidente da Câmara. ============= 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 

o referido contrato de financiamento, ratificando a assinatura do Senhor Presidente. === 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

220 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 



 FlFlFlFl.255 
______________ 

 
                                                           09.03.25 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Alvite – Aprovação ======================================== 

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

11 do corrente mês, exarada a folhas 203, ponto 179, deste livro de actas, em que foi 

deliberado, que o processo voltasse à próxima reunião, com todos os elementos 

referentes à anterior candidatura, com vista à respectiva decisão de financiamento, 

presente à reunião a candidatura da Junta de Freguesia de Alvite, com vista à 

elaboração do referido Protocolo relativo às obras de “Beneficiação da Rua do Outeiro, 

em Alvite”, apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 42.652,05 

(quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois euros e cinco cêntimos), a que 

corresponde um valor de comparticipação pela Câmara Municipal, no montante de € 

25.591,23 (vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e um euros e vinte e três cêntimos). -- 

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

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, a 

intervenção julga-se urbanisticamente adequada para o local em causa e, por isso, entende-se em 

condições de ser aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à respectiva estimativa orçamental que acompanha o estudo apresentado, julga-se ser 

adequada aos trabalhos, materiais e equipamentos preconizados”. ----------------------------------------- 

----- 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 

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 

228.134,30 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 09, e 
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com o nº.10/2009, onde existe uma dotação de 27.473,33 €”. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização da referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 42.652,05 (quarenta e dois mil, 

seiscentos e cinquenta e dois euros e cinco cêntimos), a que corresponde um valor de 

comparticipação de 60%, no montante de € 25.591,23 (vinte e cinco mil, quinhentos e 

noventa e um euros e vinte e três cêntimos). ---------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================= 

221 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Rua – Aprovação ========================================== 

========== Presente à reunião a candidatura da Junta de Freguesia de Rua, com vista 

à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de “Beneficiação do Caminho da 

Tapada e do Caminho da Ribeira do Mileu”, apresentando uma estimativa orçamental no 

montante de € 41.682,38 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois euros e trinta e 

oito cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação pela Câmara Municipal, 

no montante de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros). ---------------------------  

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

------ A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, as 
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intervenções julgam-se urbanisticamente adequadas para os locais em causa e, por isso, entendem-se 

em condições de ser aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às estimativas orçamentais que acompanham os estudos apresentados, julgam-se 

adequadas aos trabalhos, materiais e equipamentos 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 

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 

243.278,82 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 09, e 

com o nº.10/2009, onde existe uma dotação de 42.617,85 €”. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização da referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível máximo de € 35.000,00 (trinta e cinco 

mil euros), a que corresponde um valor de comparticipação de 70%, no montante de € 

24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros). --------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================= 

222 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Aldeia de Nacomba – Aprovação ============================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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25 de Fevereiro último, exarada a folhas 161, ponto 136, deste livro de actas, em que foi 

deliberado que as propostas das comparticipações financeiras a atribuir, no âmbito dos 

Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas com o valor global das receitas 

próprias das Juntas de Freguesia, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Aldeia de Nacomba, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo 

às obras de “Pavimentação do Caminho entre a EM 514 e o Cemitério de Aldeia de 

Nacomba e Construção de Balneários de apoio ao Polidesportivo de Aldeia de 

Nacomba”, apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 29.086,33 (vinte 

e nove mil, oitenta e seis euros e trinta e três cêntimos), a que corresponde um valor de 

comparticipação pela Câmara Municipal, no montante de € 20.360,43  (vinte mil,  

trezentos e sessenta euros e quarenta e três cêntimos). ------------------------------------------- 

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

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, as 

intervenções julgam-se urbanisticamente adequadas para os locais em causa e, por isso, entendem-se 

em condições de ser aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às estimativas orçamentais que acompanham os estudos apresentados, julgam-se 

adequadas aos trabalhos, materiais e equipamentos 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 

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 

263.639,25 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 

08/10, e com o nº.09/11/2009, onde existe uma dotação de 133.368,00€ /45.069,87 €”. --------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização da referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 29.086,33 (vinte e nove mil, oitenta 

e seis euros e trinta e três cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação 

de 70%, no montante de € 20.360,43 (vinte mil, trezentos e sessenta euros e quarenta e 

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

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================= 

223 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Arcozelos – Aprovação ===================================== 

========== Presente à reunião a candidatura da Junta de Freguesia de Arcozelos, 

com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de “Beneficiação do 

caminho entre o Hotel Verdeal e a localidade de Arcozelo do Cabo”, apresentando uma 

estimativa orçamental total no montante de € 37.745,72 (trinta e sete mil, setecentos e 

quarenta e cinco euros e setenta e dois cêntimos), a que corresponde um valor de 

comparticipação pela Câmara Municipal, no montante de € 20.615,07  (vinte mil, 

seiscentos e quinze euros e sete cêntimos). ------------------------------------------------------ 

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



 FlFlFlFl.260 
______________ 

 
                                                           09.03.25 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, a 

intervenção julga-se urbanisticamente 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 e materiais 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 

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 253.915,02 

€, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 09 e com o 

nº.10/2009, onde existe uma dotação de 59.904,52 €.” ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização da referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível máximo de € 35.000,00 (trinta e cinco 

mil euros), a que corresponde um valor de comparticipação de 70%, no montante de € 

24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), devendo ser deduzido o valor 

excedido na anterior candidatura, ou seja, o valor € 3.884,93 (três mil, oitocentos e 

oitenta e quatro euros e noventa e três cêntimos), pelo que o montante de 

comparticipação financeira a atribuir é de € 20.615,07 (vinte mil, seiscentos e quinze 

euros e sete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 



 FlFlFlFl.261 
______________ 

 
                                                           09.03.25 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================= 

224 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Paradinha – Aprovação ===================================== 

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

25 de Fevereiro último, exarada a folhas 158, ponto 134, deste livro de actas, em que foi 

deliberado que as propostas das comparticipações financeiras a atribuir, no âmbito dos 

Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas com o valor global das receitas 

próprias das Juntas de Freguesia, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Paradinha, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras 

de “Criação de sala de convívio e pavimentação da Rua Lodeira e Rua da Laja Nova em 

Paradinha”, apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 26.658,14 (vinte 

e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito euros e catorze cêntimos), a que corresponde 

um valor de comparticipação pela Câmara Municipal, no montante de € 18.660,70  

(dezoito mil, seiscentos  e sessenta  euros e setenta cêntimos). --------------------------------- 

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

------ A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, as 

intervenções julgam-se urbanisticamente adequadas para os locais em causa e, por isso, entendem-se 

em condições de ser aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às estimativas orçamentais que acompanham os estudos apresentados, julgam-se 

adequadas aos trabalhos, materiais e equipamentos previstos”. -------------------------------------------- 

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



 FlFlFlFl.262 
______________ 

 
                                                           09.03.25 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

na alínea d), do ponto 2.3.4.2., da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

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 

257.799,95 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 

09/10, e com o nº.10/11/2009, onde existe uma dotação de 53.254,45 €/ 41.578,97 €”. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização da referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 26.658,14 (vinte e seis mil, 

seiscentos e cinquenta e oito euros e catorze cêntimos), a que corresponde um valor de 

comparticipação de 70%, no montante de € 18.660,70 (dezoito mil, seiscentos e 

sessenta euros e setenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================= 

225 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Vilar – Aprovação ========================================= 

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

25 de Fevereiro último, exarada a folhas 153, ponto 131, deste livro de actas, em que foi 

deliberado que as propostas das comparticipações financeiras a atribuir, no âmbito dos 

Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas com o valor global das receitas 
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próprias das Juntas de Freguesia, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Vilar, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de 

“Requalificação do espaço envolvente à sede da Junta de Freguesia”, apresentando 

uma estimativa orçamental total no montante de € 38.702,42 (trinta e oito mil, setecentos 

e dois euros e quarenta e dois cêntimos), a que corresponde um valor de 

comparticipação pela Câmara Municipal, no montante de € 24.500,00 (vinte e quatro mil 

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

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

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, a 

intervenção julga-se urbanisticamente adequada para o local em causa e, por isso, entende-se em 

condições de ser aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à respectiva estimativa orçamental que acompanha o estudo apresentado, julga-se ser 

adequada aos trabalhos, materiais e equipamentos preconizados”. ----------------------------------------- 

----- 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 

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 442.583,53 

€, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 08 e com o 

nº.09/2009, onde existe uma dotação de 226.250,00 €.” ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização da referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível máximo de € 35.000 (trinta e cinco mil 
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euros), a que corresponde um valor de comparticipação de 70%, no montante de € 

24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros). --------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================= 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

226 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada na primeira reunião deste 

Executivo, realizada em 2 de Novembro de 2005, exarada a folhas 3, ponto 004, do livro 

de actas 123, 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 seguir se 

identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “ PROCESSO SIMPLES DEFERIDO, 

COM CONDICIONANTES”, ”PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS”, 

”PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO”, “PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA 

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DEFERIDA” e “ALTERAÇÃO DO VALOR DA 

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL DEFERIDA” que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 03 do referido mês de Novembro, foram deferidos e indeferidos pelo Senhor 

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA. ------------------------- 
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PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- MARIA DE LURDES LOPES, para reconstrução de um muro com 10 metros, que 

pretende levar a efeito na Rua da Azenha, na localidade de Arcozelo da Torre, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 29.09. --------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO, COM CONDICIONANTES: ================== 

----- ANACLETO NATÁRIO FERREIRA, para reparação de um telhado com 110 m2 e 

pinturas exteriores, com ocupação da via pública em 10 m2, que pretende levar a efeito 

na Rua da Senhora da Aflição, na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se 

refere o Proc.º n.º 30.09, devendo o requerente salvaguardar a normal circulação de 

trânsito e peões na referida via. -------------------------------------------------------------------------- 

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

----- MARIA DA CONCEIÇÃO EUSÉBIO MARQUES, para construção de duas moradias 

unifamiliares e anexos, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Penedo 

Gordo”, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 228.08; -------------- 

----- ANTÓNIO MANUEL NASCIMENTO LEITÃO, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Poço, na Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 255.08. -------------------------------------------------------------------------  

PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO: ============================ 

----- AMÂNDIO GONÇALVES DOS SANTOS, para construção de anexos, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado “Carril”, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 

n.º 154.08, conforme a informação técnica n.º 50-SV/DPOM/09, de 03 do corrente mês. - 
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DEFERIDA: ======= 

----- ADÉRITO ANDRADE DE CARVALHO, para prorrogação do prazo da licença de 

construção, por um período de mais 6 (seis) meses, relativamente de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Ribeira do Mileu” ou “Prado 

de Cima”, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 82.07. --------------------------------- 

ALTERAÇÃO DO VALOR DA ESTIMATIVA ORÇAMENTAL DEFERIDA: ========== 

----- FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO & FILHOS, LD.ª, para alteração do valor 

da estimativa orçamental, relativamente à ampliação de um armazém comercial, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Souto”, na localidade da Granjinha, 

Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 132.06. ------------------------------------------ 

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

ausentou-se da reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea 

b), 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. ======================== 

227 – 360/338/176.01 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um edifício 

destinado a extracção de azeite – Estabelecimento Industrial Tipo 3 – CAE 15412 – 

Pedido de isenção de entrega de documentos no acto do levantamento do alvará 

de licença de construção ============================================== 

========== Oriundo da Senhora GEORGINA TEIXEIRA ABADE DOS SANTOS, 
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presente à reunião o seguinte requerimento: ----------------------------------------------------------

------ “... proprietária do edifício destinado à extracção de azeite, existente a laborar há várias décadas 

no “Fundo do Povo” – Arcozelo do Cabo, e que por motivos das visitas regulares da Fiscalização e 

Acompanhamento da Direcção Regional do Ministério da Agricultura e da sucessiva legislação que foi 

sendo publicada, designadamente sobre Higiene e Segurança no Trabalho, Ambiente e Industrias, tendo 

em vista a modernização deste tipo de unidades industriais, houve necessidade de, ao longo do tempo, 

se irem realizando pequenas adaptações em termos de distribuição e funcionalidade dos espaços, bem 

como melhoria das condições ambientais e de trabalho, que agora se pretendem legalizar. -------------- 

----- Dado que se trata de um edifício existente e que as pequenas adaptações descritas já foram sendo 

realizadas ao longo do tempo, venho requerer ao  Exm.º Presidente da Câmara Municipal que autorize a 

emissão da licença ora requerida, dispensando-me da apresentação do Alvará de Empreiteiro da 

Construção Civil, bem como da restante documentação exigida, aquando da prática do referido acto 

administrativo”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a requerente da 

apresentação do Alvará de industrial de construção civil e Apólice de seguro de 

acidentes de trabalho, no acto do levantamento do alvará de licença de construção. === 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, 

regressou à reunião. =================================================== 

228 – 360/338/251.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura 

(alteração) e projecto de estabilidade ==================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 
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MÁRIO ANTÓNIO MILITÃO INÁCIO, relativamente à alteração do projecto de 

arquitectura e projecto de estabilidade, relativamente à construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Quinta Nova, na localidade de Vide, Freguesia 

de Rua, presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos em falta. ------------ 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 31-

OS/DPOM/2009, datada de 09 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

projecto de arquitectura e ao projecto de estabilidade, emitindo o respectivo alvará de 

licença de construção. ================================================== 

229 – 360/338/187.06 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Alteração ao projecto de arquitectura inicial – Centro Comercial =============== 

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

13 de Agosto de 2008, exarada a folhas 141, ponto 133, do livro de actas n.º 134, em 

que foi deliberado ”a) – Juntar ao processo o estudo técnico elaborado pela DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, referente às infraestruturas do arruamento de acesso; b) – Aceitar, 

como suficiente, a Declaração de não oposição dos vizinhos, subscrita pelos representantes do 

condomínio do prédio adjacente; c) – Exigir a apresentação do projecto térmico acústico, dada a 

profunda alteração do uso no piso alterado; d) – Que, relativamente à alteração do piso em causa, a 

requerente dê cumprimento ao Sistema de Certificação Energética – SCE, nos termos e para efeitos de 

cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril, conjugado com a Portaria n.º 

461/2007, de 05 de Junho; e) – Condicionar a emissão do alvará de licença de construção ao parecer 
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favorável da EDP”, relativamente às alterações efectuadas ao projecto de arquitectura 

inicial de um Centro Comercial, que a Firma ENEÁGONO DESIGUAL – GESTÃO 

COMERCIAL, pretende levar a efeito no lugar denominado “Sarzeda” de Moimenta da 

Beira, presente à reunião os projectos de especialidades. ----------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 187 -

RJ/DPOM/2009, datada de 25 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali 

descritos, emite parecer favorável. -------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção. -------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar aos Serviços da DIVISÃO 

DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO uma informação sobre a 

conformidade do projecto, no que se refere à cor exterior adoptada pela requerente, ou, 

na ausência de definição, quais as normas regulamentares previstas. ============== 

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea d), 

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, no 
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âmbito da competência a que se refere o ponto 226, desta acta. ================== 

230 – 360/338/262.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma moradia unifamiliar – Resposta à audiência – entrega de 

elementos ========================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor VITOR 

MANUEL SILVA PAIVA, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Cardal”, na localidade de Arcas, Freguesia 

de Sever, presente à reunião o processo, acompanhado de novos elementos. -------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 40-

OS/DPOM/2009, datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali 

descritos, mantém o conteúdo da informação n.º 236-OS/DPOM/07, datada de 13 de 

Dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que o projecto de arquitectura respeita a informação prévia, 

aprovada em reunião ordinária de Câmara, realizada em 12 de Março de 2008, exarada 

a folhas 226, ponto 222, do livro de actas n.º 132, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projecto de arquitectura. ========================================= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, 
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regressou à reunião. =================================================== 

231 – 360/347/01.05 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos urbanos – Parque 

Industrial de S. Miguel – Moimenta da Beira – Junção dos lotes 24-G e 24H ====== 

========== Oriundo da Firma AUTO- REPARADORA VILARINHO E GOMES, LD.ª, 

presente à reunião um pedido de alteração do loteamento, sendo prevista a junção dos 

lotes n.º 24G e 24H,  do Parque Industrial de S. Miguel, Freguesia de Moimenta da 

Beira, a fim de dar andamento ao processo n.º 6.08, para construção de uma oficina de 

reparação de automóveis. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo ao CHEFE DE DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, da informação n.º 17-LS/DPOM/2009, datada de 05 do corrente mês, 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração todos os antecedentes do processo, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO que diligencie a competente alteração dos lotes, no 

âmbito do projecto da ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira e adaptação 

dos lotes existentes. ===================================================  

232 – 360/344/319.98 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de certidão 

de alteração de propriedade horizontal da Fracção I ========================= 

========== Oriundo das CONSTRUÇÕES BASTARDO & DIAS, LD.ª, presente à 

reunião um pedido de alteração da certidão da constituição de propriedade horizontal, 

relativamente à fracção I do edifício localizado na Av. dos Bombeiros Voluntários, n.º 34, 
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nesta Vila de Moimenta. -------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 44-OS/DPOM/09, 

datada de 25 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão, em 

conformidade. ======================================================== 

233 – 360/347/05.05 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos urbanos – Obras de 

urbanização – Cálculo do valor da caução ================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta à Firma 

LACTICÍNIOS DO PAIVA, S.A, relativamente às obras de urbanização – cálculo do valor 

da caução referente à operação de loteamento, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Fragas da Forca”, Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião o 

processo, acompanhado dos elementos em falta. ---------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 72-RJ/DPOM/09, 

datada de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, informa que o 
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requerente, deverá apresentar a garantia bancária/seguro caução no valor de € 336.433, 

20 (trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e três euros e vinte cêntimos) com 

I.V.A. incluído à taxa de 20%, pela execução das infra-estruturas. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o valor da caução 

calculada em € 336.433,20 (trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e três 

euros e vinte cêntimos), para garantir a realização das obras de urbanização da 

operação de loteamento, devendo a requerente, até ao acto do levantamento do alvará 

de loteamento, apresentar a garantia bancária/seguro caução no valor supra citado. === 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Habitação” 

234 – 370/388/000 – PROGRAMA DE SOLIDARIEDADE E APOIO A RECUPERAÇÃO 

DE HABITAÇÃO (SOLARH) ============================================= 

========== Oriundo da Técnica Superior, SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA, 

presente à reunião a informação nº. 47-SV/DPOM/09, datada de 27 de Fevereiro, último, 

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

----- A presente informação surge no seguimento da deslocação ao local com o requerente. ------------- 

----- O candidato ao programa SOLARH, apresenta um Orçamento de obras a levar a efeito no valor de 

€ 11.971,00 (onze mil, novecentos e setenta e um euros), com IVA incluído de 5%, sendo este valor 

compatível com as obras pretendidas. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o orçamento supra referenciado, que deverá ser remetido ao 

Instituto Nacional de Habitação, para os fins convenientes. ====================== 
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235 – 370/388/000 – PROGRAMA DE SOLIDARIEDADE E APOIO A RECUPERAÇÃO 

DE HABITAÇÃO (SOLARH) ============================================= 

========== Oriundo da Técnica Superior, SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA, 

presente à reunião a informação nº. 47-SV/DPOM/09, datada de 03 do corrente mês, 

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

----- Tendo sido solicitado pelo INH (Instituto Nacional de Habitação), um documento comprovativo da 

aprovação pela Câmara Municipal do Orçamento das Obras a efectuar pela candidata na sua habitação, 

junto se anexa o respectivo Processo. ------------------------------------------------------------------------- 

----- A candidata ao programa SOLARH, apresenta um Orçamento de obras a levar a efeito no valor de 

€ 11.968,43 (onze mil, novecentos e sessenta e oito euros e quarenta e três cêntimos), com IVA 

incluído de 5%, sendo este valor compatível com as obras pretendidas. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o orçamento supra referenciado, que deverá ser remetido ao 

Instituto Nacional de Habitação, para os fins convenientes. ====================== 

236 – 370/388/000 – PROGRAMA DE SOLIDARIEDADE E APOIO A RECUPERAÇÃO 

DE HABITAÇÃO (SOLARH) ============================================= 

========== Oriundo da Técnica Superior, SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA, 

presente à reunião a informação nº. 55-SV/DPOM/09, datada de 12 do corrente mês, 

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

----- Tendo sido solicitado pelo INH (Instituto Nacional de Habitação), um documento comprovativo da 

aprovação pela Câmara Municipal do Orçamento das Obras a efectuar pela candidata na sua habitação, 

junto se anexa o respectivo Processo. ------------------------------------------------------------------------- 

----- A candidata ao programa SOLARH, apresenta um Orçamento de obras a levar a efeito no valor de 
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€ 11.965,80 (onze mil, novecentos e sessenta e cinco euros e oitenta cêntimos), com IVA incluído de 

5%, sendo este valor compatível com as obras pretendidas. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o orçamento supra referenciado, que deverá ser remetido ao 

Instituto Nacional de Habitação, para os fins convenientes. ====================== 

237 – 370/389/000 - PROGRAMA RECUPERA – Programa municipal de apoio à 

habitação – Comparticipação financeira para arrendamento ================== 

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

2 de Julho de 2008, exarada a folhas 31, ponto 034, do livro de actas número 134, em 

que, relativamente às características do agregado familiar de MARIA ALICE FERREIRA 

DOS SANTOS, foi deliberado efectuar um levantamento com vista à apresentação de 

uma proposta sobre o tipo de apoio social adequado, presente à reunião o processo, 

acompanhado da informação n.º 6/DASC/09, datada de 09 do corrente mês, da Técnica 

Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO 

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

parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, é de parecer que o tipo de apoio 

mais adequado seria a comparticipação financeira no pagamento da renda.------------------   

----- Trás inserta a seguinte informação da Secção de CONTABILIDADE, datada de 12 

do corrente mês: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----“Entendendo a proposta da Técnica Superior de Serviço Social como a mais adequada, vem a 

Secção de Contabilidade informar que o projecto “Dinamização do projecto Social “Recupera” – 

Habitação Social” se encontra inscrito no PAM para o ano de 2009 com uma dotação disponível, nesta 
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data, de 19500,00 no entanto para este projecto só estão criadas classificações económicas para as 

juntas (08050102) e associações (080701). ------------------------------------------------------------------ 

----- Para se atribuir directamente à interessada será necessário proceder-se a uma alteração 

orçamental para criar a classificação (040802) Famílias.” ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara mantenha a disponibilidade para apoiar este 

caso, a mesma deliberou, nesta fase, incumbir o Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, de estudar um adequado enquadramento legal e 

regulamentar que permita a solução preconizada na informação técnica. ============  

“ Turismo” 

238 – 620/621/100 – ASSOCIAÇÕES REGIONAIS – Projecto “Rede de Postos de 

Turismo” – Declaração de Cooperação =================================== 

========== Oriundo do TURISMO DO DOURO, presente à reunião o ofício/circular 

com o número 54, datada de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a enviar a minuta de 

declaração de cooperação deste Município no projecto referido em epígrafe, para 

análise e eventual aprovação. ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão ao programa 

para requalificação do Posto de Turismo de Moimenta da Beira, garantindo as 

respectivas contrapartidas financeiras, autorizando o Senhor Presidente a proceder à 

assinatura do respectivo acordo. ==========================================  

“Cultura” 

239 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedido 
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de isenção de pagamento de passe escolar ================================ 

========== Oriundo do Encarregado de Educação da aluna, MARIA ELISABETE 

LEMOS SILVA, presente à reunião um pedido a solicitar a isenção do respectivo passe 

escolar, em virtude dos seus fracos recursos económicos não lhe permitirem o 

pagamento do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O referido processo vem acompanhado da informação da Técnica Superior de 

Serviço Social, MARIA MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, com o 

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

----- “Avaliação da situação----------------------------------------------------------------------------------

----- 1. Agregado familiar/Rendimentos-------------------------------------------------------------------

----- Família que denunciou situação de violência doméstica, tendo solicitado auxilio dos serviço.-------- 

Encontra-se sem rendimentos. Requereram Rendimento Social de Inserção. -------------------------------

----- 2. Condições habitacionais ---------------------------------------------------------------------------- 

Residem actualmente com os avós maternos da aluna. ------------------------------------------------------ 

-----3. Parecer-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sou de parecer que aluna deverá ser isentada do pagamento do transporte, dado que 

habitualmente reside no município e atendendo a que não têm rendimentos. ------------------------------ 

----- Posteriormente a situação económica será igualmente precária, pois a mãe da aluna não tem 

rendimentos de trabalho e a pensão de alimentos não cobrirá os encargos necessários com as despesas 

da aluna e sua irmã”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação técnica atrás referida, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, isentar a referida aluna do pagamento do respectivo passe escolar. == 

“Acção Social” 

240 - 720/725/000 – COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS – 
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“Constituição de Fundo de Maneio da Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens” ============================================================ 

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, presente à reunião uma proposta sem número, datada de 09 do corrente mês, 

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

----- “Considerando que a COMISÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ), na sua acção 

quotidiana, mantem a necessidade de ter um FUNDO DE MANEIO que lhe permita fazer face a pequenas 

despesas urgentes e inadiáveis, à semelhança do ano económico e financeiro anterior, venho solicitar à 

Exmª Câmara Municipal que delibere no sentido de constituir um Fundo de Maneio, no valor de 1000,00 

Euros (Mil euros), para ser utilizado durante o ano corrente, nos termos legais e regulamentares. ------- 

----- 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 nas rubricas orçamentais orgânico-económica 04/020108, 04/020121, 

04/020225 e 04/040802, onde, em 19 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 761,40 

(setecentos e sessenta e um euros e quarenta cêntimos), € 11.965,00 (onze mil novecentos e sessenta 

e cinco euros), €109.880,37 (cento e nove mil oitocentos e oitenta euros e trinta e sete cêntimos) e 

50.699,40 (cinquenta mil seiscentos e noventa e nove euros e quarenta cêntimos), respectivamente, 

estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.3.2., código 01 e n.º 

2/2007, com a dotação de € 3.749,40 (três mil setecentos e quarenta e nove euros e quarenta 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de um 

fundo de maneio, no montante de € 1.000,00 (mil euros), para os fins propostos, 

incumbindo o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, da 
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respectiva gestão e regularização, nos termos legais e regulamentares. ============= 

 ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 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 n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelo Senhor 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 

18H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 


