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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM OITO DE ABRIL DO ANO DE DOIS 

MIL E NOVE ========================================================= 

ACTA N.º 08/09 

========== Aos oito dias do mês de Abril 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. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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001 – 360/337/12.08 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um Edifício 

destinado à Exploração Avícola – Informação Prévia ======================== 

========== O Senhor Presidente deu as boas vindas aos munícipes presentes no 

Salão Nobre, que entregaram um “abaixo-assinado”, protestando contra o licenciamento 

da instalação de um edifício destinado à exploração avícola, a levar a efeito no lugar 

denominado “São Miguel”, Freguesia de Paradinha. ------------------------------------------------- 

----- No uso da palavra, o Senhor Presidente congratulou-se com esta atitude de 

democracia participativa e começou por esclarecer que, dado tratar-se de um processo 

melindroso, ocasionou até uma visita ao local por todo o Executivo Camarário, 

atentando-se, especialmente, no impacte ambiental que este equipamento poderia 

provocar pela proximidade com o Parque Industrial e com as habitações existentes na 

zona. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda, assim, o Senhor Presidente lembrou que, nesta fase, após a Junta de 

Freguesia de Paradinha ter emitido parecer, segundo o qual não se opunha ao 

investimento, desde que estivessem reunidos os requisitos legais e regulamentares, a 

Câmara apenas deu parecer favorável ao pedido de informação prévia apresentado pelo 

promotor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste sentido, na sequência do deferimento do referido pedido de informação 

prévia, que ocorreu em reunião ordinária, realizada em 19 de Novembro de 2008, o 

promotor poderá apresentar o respectivo projecto, com vista ao competente 

licenciamento, fase durante a qual se terão de obter os pareceres externos junto dos 
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Ministérios do Ambiente e da Agricultura, que, por serem vinculativos, nos termos da lei, 

serão tidos em conta no processo de licenciamento. ------------------------------------------------

----- Dada a palavra aos munícipes, os mesmo manifestaram preocupação pelos 

prejuízos que este empreendimento poderá causar às populações, chamando a atenção 

que, além dos cheiros que o equipamento irá de certeza produzir, no local onde está 

prevista a implementação do referido “aviário”, se situam diversas minas e captações de 

água que abastecem a Freguesia de Paradinha. Mais foi referido que, ao longo de mais 

duas décadas, se sentiram prejudicados pela lixeira que existiu mais ou menos naquele 

local, razão pela qual, neste momento, entendem apresentar o referido “abaixo 

assinado”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por fim, o Senhor Presidente informou os referidos munícipes que a Câmara estará 

atenta ao desenrolar do processo, dando especial atenção às questões que foram agora 

levantadas pelos munícipes, as quais deverão ser remetidas às entidades externas para 

serem levadas em consideração, no âmbito da emissão dos respectivos pareceres, nos 

termos legais e regulamentares. ========================================== 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

002 – 020/015/008 - 610/601/000 – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – Envio das 

propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar à Proposta de Lei 

n.º. 232/X/4 ========================================================== 

========== Oriundo do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, presente 
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à reunião um “e-mail”, datado de 23 de Março, último, dando conhecimento das 

alterações apresentadas à proposta de Lei n.º 232/X/4, que estabelece a transferência 

de atribuições para os Municípios, em matéria de constituição e funcionamento dos 

“Gabinetes Técnicos Florestais”, bem como de outras no domínio da “Prevenção e 

Defesa da Floresta”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando como correctos e melhor adaptados à realidade os 

pressupostos que estão na base da proposta apresentada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar a sua concordância. ================================ 

003 – 020/020/000 – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P – 

Apresentação do Director Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Douro 

Sul ================================================================ 

========== Oriundo da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P, 

presente à reunião o ofício com a referência 251/2009, datado de 18 de Março, último, a 

apresentar o Senhor Dr. JOSÉ CARLOS SIMÕES DE CARVALHO, como Director 

Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Douro Sul, que integra o Centro de 

Saúde de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 “Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

004 – 110/195/002 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2009 ========= 
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========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício nº. 08, datado de 26 de Janeiro, último, a remeter fotocópia do Orçamento e das 

Grandes Opções do Plano para o ano de 2009. ------------------------------------------------------ 

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

 “Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

005 - 150/167/500 – PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UMA PROVA DESPORTIVA 

“PASSEIO DE TODO-O-TERRENO TURÍSTICO – SERRA DE LEOMIL” =========== 

========== Oriundo do CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL “Secção Motorizado” 

presente à reunião um requerimento, datado de 12 de Março, último, a solicitar o 

licenciamento para a prova referida em epígrafe. ----------------------------------------------------- 

----- O referido assunto vem acompanhado da informação n.º 19, datada de 26 de Março, 

ultimo, da SECÇÃO de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, com o seguinte teor: ---- 

----- “Em cumprimento do Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de 16 do corrente 

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

----- “A pretensão formulada pelo CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL “Secção Motorizado”, para 

licenciamento de uma prova desportiva (Passeio de Todo-o-Terreno Turístico – Serra de Leomil), 

a realizar no próximo dia 26 de Abril, cumpre com os requisitos nas alíneas a), b), c), d) e e), do nº. 1 

e alíneas a), b), c), e e), do nº. 2, do art.º 66º., do Regulamento do Licenciamento e Fiscalização de 

Actividades Diversas, em vigor neste Município, estando o mesmo em condições de ser licenciado pela 

Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa, que o valor a pagar pela emissão da respectiva licença é de € 16,99 (dezasseis 

euros, sessenta e nove cêntimos)”. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação da Secção de Taxas e Abastecimento Público, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à realização do referido 

evento. ============================================================= 

006 – 150/168/000 – MAPA DO CONTENCIOSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOIMENTA DA BEIRA ================================================= 

========== Oriundo da SECCÇÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, 

presente à reunião a Informação n.º NAJUR13/2009, datada de 16 de Março, último, 

acompanhado de um Mapa do Contencioso deste Município, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, do seguinte teor: 

“No seguimento da solicitação verbal feita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da 

Beira junto se remete, para apreciação do Executivo Camarário, em próxima reunião, o mapa do 

contencioso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que, aquando da discussão do presente assunto, e-m sede de reunião de Câmara, 

e para cabal esclarecimento de dúvidas que o mapa que se anexa eventualmente suscite, deveria estar 

presente, salvo melhor opinião, o Advogado que representa o Município, dado que acompanhou, desde 

a sua génese, todas as acções que envolvem a firma Jeremias de Macedo & Comp.ª L.da”. -------------- 

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

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

007 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de subsídio =============== 

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

ofício n.º 11/2009, datado de 13 de Fevereiro, último, solicitando a atribuição de um 

subsídio no valor de € 48.000,00 (quarenta e oito mil euros), faseado em duodécimos de 
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€ 4.000,00 (quatro mil euros), destinado às despesas com os motoristas e funcionários, 

seguros e manutenção de viaturas, despesas de secretaria, etc.--------------------------------- 

----- 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 0303/040701, onde, em 03 Do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 64.000,00 (sessenta e quatro mil euros) estando, 

previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 1.2.1., código 03 e n.º 6/2006, com a dotação 

de € 48.000,00 (quarenta e oito mil euros), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 666, no 

valor de € 48.000,00”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o valor do subsídio 

atribuído à referida Associação, no ano anterior, ou seja, no montante de € 42.000,00 

(quarenta e mil euros), devendo esse valor ser liquidado em duodécimos de € 3.500,00 

(três mil e quinhentos euros), até porque as obras de adaptação das garagens do 

quartel poderão implicar a assunção de despesas imprevistas. =================== 

008 – 210/207/000 – III PEREGRINAÇÃO A PÉ A FÁTIMA – Pedido de subsídio ==== 

========== Oriundo da Organização referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, sem número e sem data, registado nestes serviços em 17 de Março, último, sob o 

n.º 2232, informando que vai realizar a III Peregrinação a pé a Fátima, com um grupo 

composto entre 80 a 100 peregrinos, pelo que solicita a atribuição de um subsídio para 

fazer face às despesas com a aquisição de coletes reflectores, orçados entre € 10,00 a 

11,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “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 0102471, onde, em 07 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 1.225,66 (mil duzentos e vinte e cinco euros e sessenta 

e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, colaborar com esta iniciativa, 

assumindo um apoio financeiro até ao montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta 

euros), para comparticipar as despesas com a aquisição dos coletes para os peregrinos 

oriundos do município. ================================================= 

009 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “IFEC – FUNDAÇÃO 

RODRIGUES SILVEIRA” – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição de apoio 

financeiro ========================================================== 

========== Oriundo da Fundação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, prevendo, para o ano de 

2009, um orçamento no valor de € 27.000,00 (vinte e sete mil euros), destinado à 

aquisição de uma viatura de 20 lugares. ---------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela Comissão de Análise de Candidaturas, nomeada em 

reunião de Câmara, realizada em 09 de Maio de 2007, que emite parecer no sentido de 

poder ser atribuído um subsídio até ao montante de € 6.250,00 (seis mil, duzentos e 

cinquenta euros), considerando, também, que a referida candidatura está devidamente 

instruída nos termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ------------------- 
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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 04/080701, onde, em 03 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 68.248,50 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e 

oito euros e cinquenta cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 

2.5.1., código 03 e n.º 4/2008, com a dotação de € 9.715,00 (nove mil, setecentos e quinze euros), 

tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 487, no valor de € 6.750,00”. ----------------------------- 

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

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

apoio financeiro no montante de € 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta euros), para 

os fins propostos, a pagar em duas prestações, uma no corrente ano, e outra em 2010. = 

010 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “IRMANDADE DE 

NOSSO SENHOR DOS PASSOS – Leomil” – Candidatura para o ano de 2009 – 

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

========== Oriundo da Instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, prevendo, para o ano de 

2009, um orçamento no valor de € 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos euros), 

destinado à substituição do telhado e da instalação eléctrica da “Capela do Calvário”. --- 

----- O processo foi analisado pela Comissão de Análise de Candidaturas, nomeada em 

reunião de Câmara, realizada em 09 de Maio de 2007, que emite parecer no sentido de 

poder ser atribuído um subsídio até ao montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), 
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considerando, também, que a referida candidatura está devidamente instruída nos 

termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ------------------------------------- 

----- 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 0102/080701, onde, em 27 de 

Janeiro, último, existia um saldo disponível de € 28.409,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e nove 

euros) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.3., código 01 e n.º 

23/2008, com a dotação de € 24.609,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e nove euros), tendo sido feita 

a nota de cabimento com o n.º 167, no valor de € 10.000,00”.---------------------------------------------- 

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

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

apoio financeiro no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), para os fins propostos, a 

pagar em duas prestações, uma no corrente ano, e outra em 2010. ================ 

011 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2009 – 

3ª. Alteração – Conhecimento =========================================== 

========== No âmbito da competência delegada fixada pela deliberação tomada na 

primeira reunião deste Executivo, realizada em 02 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 

artigo 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, presente à reunião a 3ª. Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, aprovada por Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datada de 12 de 
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Março, último. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

012 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS =========================== 

========== Por iniciativa do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião a 

relação de todos os pagamentos autorizados durante o mês de Março, último, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela ficam a fazer parte integrante, no 

montante de € 846.098,57 (oitocentos e quarenta e seis mil, noventa e oito euros e 

cinquenta e sete cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 “Tesouraria” 

013 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 07, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 150.444,24, (cento e 

cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €   34.305,55 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  € 116.138,69 

                                                                               TOTAL ....... € 150.444,24 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 
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014 - 310/300/234 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ETAR COMPACTA 

EM MOIMENTA DA BEIRA (ZONA NORTE) E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 

ESGOTOS (ZONA SUL) – Pedido de libertação de garantia bancária ============ 

========== Oriundo da OMS – Tratamento de Águas, Lda., presente à reunião uma 

carta, datada de 2 de Fevereiro, último, com o seguinte teor: “Em virtude de ter terminado o 

período de garantia da obra acima referida, vimos por este meio solicitar o cancelamento, junto do 

banco BPI, da garantia bancária com a referência 01/324/88629 no valor de 2.770,33 € (555.402$00)”. 

----- Relativamente a este assunto, o Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO 

MARQUES RODRIGUES, exarou na referida carta a seguinte informação: “Pode ser 

libertada a presente garantia”. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

todos os procedimentos legais que conduzam ao efectivo cancelamento das referidas 

garantias bancárias. =================================================== 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

015 - 310/301/102 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 505-1, ENTRE A E.N. 323 (BALDOS) E 

BARRAGEM DO VILAR – ACÇÃO ORDINÁRIA N.º 351/03 ===================== 

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

14 de Janeiro, último, exarada a folhas 19, ponto 15, do livro de actas 136, em que foi 

tomado conhecimento da transacção judicial efectuada, no âmbito da acção referida em 

epígrafe, presente à reunião a Informação n.º 01.09, datada de 17 de Fevereiro, último, 

do Gabinete Jurídico, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, onde são prestados todos os esclarecimentos sobre a conclusão 
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da referida acção. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Gabinete Jurídico 

que esclareça o valor da transacção judicial, dado que não é completamente perceptível 

na informação supra citada. ============================================== 

016 - 310/301/120 - BENEFICIAÇÃO DA EM 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E 

PERAVELHA – Acção Ordinária n.º 416/03 ================================= 

========== Oriundo da GABINETE JURÍDICO, presente à reunião a informação n.º 

02.09, datada de 2 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que o Senhor Engenheiro 

Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, faltou à audiência de julgamento da acção referida em 

epígrafe, que estava marcada para o dia 1 do corrente mês, no Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Coimbra. Mais é informado que, face à gravidade da situação, foram 

desenvolvidos esforços no sentido de suspender a audiência, com vista a uma 

verificação técnica da obra, que deverá ter lugar no prazo de um mês e com a 

intervenção de um técnico exterior a cada uma das partes. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Engenheiro Civil, 

JOÃO PINTO CARDOSO, que esclareça das razões que o levaram a estar ausente na 

referida audiência de julgamento, em que é a principal testemunha. ----------------------------

----- Em consequência da referida ausência, e com vista a ultrapassar o impasse criado, 

mais foi deliberado, e também por unanimidade, concordar com a proposta do Gabinete 

Jurídico, no sentido de ser constituída uma Comissão de Peritagem, com elementos de 
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cada uma das partes, que não os técnicos designados para a fiscalização da obra, tendo 

ficado decidido solicitar à Associação dos Municípios do Vale do Douro Sul que autorize 

a participação do seu actual Secretário Geral, e antigo Director do Gabinete de Apoio 

Técnico de Lamego, Engenheiro Civil, ARTUR ANTÓNIO TEIXEIRA GOMES DA SILVA, 

como representante do Município na referida comissão. =========================  

017 - 310/302/218 - EXECUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL N.º 1192, DE LEOMIL A 

SEMITELA – Auto de recepção definitiva ================================== 

========== Oriundo da Comissão, constituída pelo Chefe da Divisão de Obras 

Municipais, Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como 

representante desta Câmara e pelo Engenheiro JORGE MANUEL FIGUEIREDO DIAS, 

como representante da firma JEREMIAS DE MACEDO & C.ª, LDA, presente à reunião o 

auto de recepção definitiva, datado de 25 de Março, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual se verifica 

que os trabalhos acima referidos e provisoriamente recebidos em 19 de Janeiro de 2004, 

data a partir da qual se iniciou o prazo de garantia (5 anos), se encontram em condições 

de serem recebidos definitivamente, nos termos do disposto no artigo 227.º, do Decreto–

Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Mais informa a Comissão que se encontram reunidas as 

condições para o cancelamento da garantia bancária, bem como à restituição dos 

depósitos de garantia, nos termos do disposto no artigo 229.º, do referido Decreto–Lei 

n.º 59/99. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 
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da empreitada em epígrafe, bem como cancelar as garantias e restituir os depósitos de 

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

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

018 - 310/302/355 - REPARAÇÕES EM 6 MORADIAS DO TIPO T3 – HABITAÇÃO 

SOCIAL EM LEOMIL – MOIMENTA DA BEIRA – Auto de recepção provisória ===== 

========== Oriundo da Comissão, constituída pelo Técnico Superior, Engenheiro Civil, 

JOÃO PEDRO MARQUS RODRIGUES, como representante desta Câmara, e pelo 

Engenheiro JOSÉ LUÍS DA SILVA FIGUEIREDO, como representante da firma ASCOP 

– CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA, presente à reunião o auto de 

recepção provisória, datado de 30 de Março, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual se verifica 

que os trabalhos acima referidos se encontram executados de acordo com o inicialmente 

previsto e em condições de serem recebidos provisoriamente. ----------------------------------- 

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

----- a) Considerar a obra recebida provisoriamente; ------------------------------------------------- 

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do disposto no artigo 

223º. e seguintes, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; --------------------------------------- 

----- c) Que o Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos do 

disposto no nº. 1, do artigo 220º., do Decreto-Lei acima referido. ================== 

019 - 310/302/434 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA 
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BEIRA – O PRIMEIRO RELVADO – Plano de segurança e saúde – Nomeação do 

coordenador de segurança em obra ====================================== 

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

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

referência INF014/DOM/2009, datada de 12 de Fevereiro, último, com o seguinte teor: 

“Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe e, face ao previsto na legislação em referência, 

Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, proponho que a Câmara Municipal, no papel de dono 

de obra, proceda à nomeação do coordenador de segurança, o qual, dentro do espírito do regime, de 

separação de responsabilidades, não aconselha a acumulação das funções de fiscal da obra com as 

correspondentes ao coordenador de segurança em obra. ---------------------------------------------------- 

----- Assim, proponho a V.ª Exa., à semelhança do decidido pela Câmara Municipal na EMPREITADA 

DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE LEOMIL – 2.ª FASE, e na empreitada do ARRANJO 

URBANÍSTICO DA AVENIDA 25 DE ABRIL E RUA DR. SÁ CARNEIRO, EM MOIMENTA DA BEIRA, 

a nomeação do Dr. Luís Silva, Chefe da DEPE, para exercer as funções de coordenador de segurança 

em obra, de forma a ser dado cumprimento a todas as formalidades previstas no Decreto-Lei n.º 

273/2003 de 29 de Outubro, nomeadamente, a comunicação prévia de abertura do estaleiro 

temporário, a qual deverá já acontecer no acto da consignação da empreitada. --------------------------- 

----- Em cumprimento do disposto no Art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, venho 

propor a aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a Execução da Obra em referência, 

entregue pela adjudicatária em 6/02/2009, e que se anexa, condição cumulativa para a elaboração do 

Auto de Consignação da Obra, ao abrigo do disposto no Art.º 152.º, do Decreto-Lei n..º 59/99, de 2 de 

Março.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais se informa que o respectivo contrato de adjudicação ainda não mereceu, nesta altura, o Visto 

do Tribunal de Contas, uma vez que não foi possível enviar os documentos números 1 e 3, exigidos no 

Anexo ao Processo n.º 1419/08, datado em 22de Dezembro de 2008, por motivos alheios às 

competências funcionais da DOM. ------------------------------------------------------------------------------ 



 FlFlFlFl.17 
______________ 

 
                                                           09.04.08 

 
Liv º .  137L iv º .  137L iv º .  137L iv º .  137     

                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 

                                                                   

 

----- Alerta-se ainda para as penalizações previstas no Art.º 154.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, nomeadamente, no que respeita ao direito conferido à adjudicatária de rescindir o contrato 

passados 154 dias contados da data da assinatura do contrato de adjudicação, bem como à 

possibilidade da adjudicatária ser indemnizada pelos danos emergentes e relacionados com o atraso na 

consignação da obra. Após contagem, de acordo com o disposto no Art.º 274.º, do Regime Jurídico das 

Empreitadas de Obras Públicas, estes serviços consideram que o prazo acima mencionado termina a 25 

de Maio de 2009”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as experiências anteriores, em que as atribuições de 

fiscal da obra e coordenador de segurança foram diferenciadas, sem qualquer ganho de 

eficácia, a Câmara deliberou, por unanimidade, designar o Chefe da DIVISÃO DE 

OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, 

para Coordenador de Segurança em obra, nos termos do nº. 2, do artigo 9º., do 

Decreto-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro. ================================= 

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

========== Quando eram 12H40, 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 14H45, pelo Presidente da Câmara, foi reaberta a reunião. = 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

020 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 
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Freguesia de Moimenta da Beira ========================================= 

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

19 de Fevereiro, último, exarada a folhas 151 a 153, ponto 139, do livro de actas 135, 

em que foi deliberado que o assunto baixasse à Técnica Superior, Arquitecta, OLGA 

MARINA DA FONSECA SANTOS, no sentido da emissão de parecer objectivo e 

conclusivo sobre o enquadramento urbanístico e estético relativo à construção do palco 

fixo, no contexto de uma das praças mais antigas da Vila, novamente presente à reunião 

o processo, acompanhado da informação n.º 45-OS/DPOM/2009, de 25 de Março, 

último, da referida Técnica Superior, com o seguinte teor: ----------------------------------------- 

----- “Em cumprimento da deliberação tomada em reunião de Câmara realizada a 11/02/2008, para que 

me pronunciasse sobre o enquadramento estético e urbanístico, informa-se que: ------------------------- 

• Enquadramento estético: a pretensão diz respeito a uma estrutura nova mas que pode ser retirada a 

qualquer momento, sendo assim uma opção reversível, desde que sejam guardados os elementos de 

vedação existente; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Enquadramento urbanístico: remete-se para as informações anteriores emitidas por estes serviços 

(inf.04-OS/DPOM/2008, emitida em 7/11/2009 e inf Nº 12-OS-DPOM/2009, emitida em 26/01/2009.” - 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de um projecto arrojado e diferenciador, 

mas também sensível a conceitos mais tradicionalistas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Solicitar à Técnica Superior, Arquitecta, OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS, que 

objectivamente informe a Câmara se, no âmbito da sua sensibilidade e competência 

profissional, o equipamento a instalar valoriza esteticamente o conjunto composto pelo 
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tanque, fonte e respectivo largo, bem como se pronuncie tecnicamente sobre o 

enquadramento urbanístico desta intervenção, face à envolvente existente; ------------------ 

2. Mandatar o Senhor Presidente para analisar esta intervenção, juntamente com o 

Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, tendo em conta as implicações 

funcionais e arquitectónicas do empreendimento proposto. ======================  

021- 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Passô – Alteração ========================================= 

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

22 de Novembro de 2006, exarada folhas 115 e 116, ponto 088, do livro de actas 127, 

em que foi deliberado aprovar a candidatura da Junta de Freguesia de Passô, com um 

valor elegível de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros) e uma comparticipação financeira 

de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), presente à reunião um ofício da 

referida Autarquia, datado de 26 de Fevereiro, último, em que, pelas razões ali descritas, 

informa que os trabalhos em curso deverão ascender a 51.280,00 (cinquenta e um mil, 

duzentos e oitenta euros), pelo que solicita que o diferencial para o valor elegível 

aprovado, possa comprometer na futura candidatura, a qual deverá também enquadrar a 

obra de pavimentação do caminho sito ao lugar do Avelal, que embora prevista, não foi 

executada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o valor elegível de € 

35.000,00 (trinta e cinco mil euros), a que corresponde uma comparticipação de 70%, no 
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montante de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), admitindo que o 

montante remanescente agora solicitado venha a obter igual percentagem de 

comparticipação, embora condicionando a nova candidatura a apresentar. ========== 

022 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

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

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar genericamente a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o ano de 2009, nos termos da 

alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada 

em 21 de Novembro do mesmo ano, presente à reunião a candidatura da Junta de 

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

“BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS, NA FREGUESIA DE SARZEDO”, 

apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 48.699,00 (quarenta e oito 

mil, seiscentos e noventa e nove euros), a que corresponde um valor máximo de 

comparticipação 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 

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

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



 FlFlFlFl.21 
______________ 

 
                                                           09.04.08 

 
Liv º .  137L iv º .  137L iv º .  137L iv º .  137     

                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 

                                                                   

 

----- 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 

202.543,07 €, 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 51.882,10 €”. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 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 uma 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. ================= 

023 - 340/323/102 – ESTUDO PRÉVIO PARA URBANIZAÇÃO EM LEOMIL, NA ÁREA 

COMPREENDIDA ENTRE A ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO, A SEDE DA JUNTA DE 

FREGUESIA, O BAIRRO DAS EIRINHAS, O ESTÁDIO ADRIANO FERREIRA e a 

ESTRADA NACIONAL 226 ============================================== 

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

19 de Novembro de 2008, exarada folhas 153 e 154, ponto 140, do livro de actas 135, 

em que foi deliberado aprovar genericamente a proposta urbanística apresentada, para 

o espaço referido em epígrafe, presente à reunião uma comunicação do Senhor 
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AUGUSTO DE JESUS VEIGA, datada de 19 de Março, último, registada nesta Câmara 

Municipal em 20 do mesmo mês, sob o nº 2312, na qualidade de proprietário dos 

referidos terrenos, inscritos na Matriz Predial Rústica daquela freguesia, sob os números 

1289 e 5653, a informar que aceita a solução urbanística apresentada, desde que a 

Câmara Municipal garanta a execução de todas as infra-estruturas inerentes à 

respectiva proposta de loteamento, bem como a retirada para outro local do poste da 

EDP (PT). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, o mesmo prestou a informação n.º 26-LS/DEPE/2009, de 31 de Março 

último, com o seguinte teor:” A presente informação surge perante o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal para que o signatário emita “prévio parecer técnico 

sobre enquadramento regulamentar da pretensão apresentada”. -------------------------------- 

----- Em causa, está a aceitação da solução urbanística que havia sido proposta ao requerente para a 

urbanização da área compreendida entre a Escola Básica do 1.º Ciclo, a Sede da Junta de Freguesia, o 

Bairro das Eirinhas, o Estádio Adriano Ferreira e a Estrada Nacional 226, em Leomil. --------------------- 

----- Assim, o requerente propõe-se aceitar a solução urbanística em causa, “desde que sejam 

garantidas todas as infra-estruturas inerentes à proposta de loteamento apresentada pela Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira para aquela área, incluindo quatro lotes a considerar…”.----------------- 

----- Relativamente a esta questão, atenda-se que a criação dos lotes em causa passará, 

necessariamente, por uma operação de loteamento a desenvolver nos termos do definido no Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação em vigor. ------------------------------------------------------------ 

----- Para o efeito, o requerente deverá instruir o respectivo processo, (do qual deverá constar o 

correspondente projecto da operação de loteamento), que, posteriormente, poderá conduzir à emissão 

da respectiva licença. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Entretanto, caso a Câmara Municipal venha a elaborar os projectos de especialidades da operação 

de loteamento, (e caso o entenda), poderá isentar o requerente da apresentação dos mesmos 

projectos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por outro lado, o requerente pretende ver “salvaguardada a retirada para outro local do poste da 

EDP (PT) que se encontra actualmente à entrada do futuro lote mais a Nascente, junto ao Lar da 3.º 

Idade de Leomil, de modo a não condicionar qualquer construção nos referidos futuros lotes”. ----------- 

----- O equipamento em causa surge ilustrado aqui ao lado. ------------------------------------------------ 

----- Relativamente a esta questão, (e para mais completa informação sobre o assunto), estes serviços 

encontram-se a tentar apurar junto da EDP as condições e os custos financeiros da eventual operação 

de mobilização do equipamento em causa”. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à avaliação técnica da proposta, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, viabilizar a constituição da operação de loteamento proposta, que 

contempla quatro lotes, considerando como espaços de cedência as áreas cedidas para 

o arruamento público. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar a requente que, quanto à 

deslocação do PT aéreo e às linhas de média tensão, a Câmara irá estudar uma 

solução integrada, a propor à EDP, sem custos de financiamento para nenhuma das 

partes envolvidas. ===================================================== 

024 - 610/603/000 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS - Licenciamento ============= 

========== Oriundo do GABINETE FLORESTAL, presente à reunião a informação n.º 

06.1 – ES/DEPE/2009, datada de 19 de Março, último, do seguinte teor: --------------------- 

----- “ A presente informação refere-se aos procedimentos a ter relativamente aos pedidos de 

autorização para plantação de eucaliptos, em áreas do Município de Moimenta da Beira. ----------------- 

----- Assim, atendendo a que as plantações de espécies florestais (incluindo as espécies de rápido 
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crescimento), carecem de mobilizações do solo e/ou de destruição do coberto vegetal para a execução 

das referidas plantações, e não sendo estas consideradas acções com fins agrícolas, torna-se necessário 

voltar a dar cumprimento ao estipulado no n.º 1, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de 

Abril, isto porque o Decreto-Lei n.º 16/2009 revogou o Decreto-Lei n.º 204/99, que considerava as 

acções previstas no n.º 1, do artigo 1.º do referido Decreto-Lei n.º 139/89, decorrentes de acções de 

arborização ou rearborização, não estando sujeitas a licenciamento por parte das Câmaras Municipais. - 

----- Neste sentido, justifica-se emitir parecer relativamente ao referido dispositivo legal, assim como 

perante as possíveis condicionantes impostas pelo Plano Director Municipal de Moimenta da Beira. ------ 

1) RELATIVAMENTE ÀS MOBILIZAÇÕES DO SOLO E SEGUNDO PDM EM VIGOR: ----------------- 

1.1 - Nas propriedades localizadas em “ESPAÇOS FLORESTAIS”, estes serviços nada têm a opor ao 

licenciamento, desde que respeitadas as condicionantes referidas no ponto 3.1 desta informação. ------- 

1.2 - Nas propriedades localizadas em “áreas de salvaguarda”, neste caso, incluídas em espaço de 

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL, informa-se que o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, nada 

refere sobre mobilizações para arborizações com espécies florestais. --------------------------------------- 

----- Assim, e porque se entende que as mobilizações efectuadas para fins de plantações florestais, são 

em muito idênticas às efectuadas para algumas culturas agrícolas, estes serviços nada tem a opor ao 

respectivo licenciamento, desde que respeitadas as condicionantes referidas no ponto 3.1 desta 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.3  - Quanto à(s) parcela(s) incluída(s) em “áreas de salvaguarda”, espaço de RESERVA ECOLÓGICA 

NACIONAL, informa-se que segundo a alínea e), do n.º 1, do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 

22 de Agosto, que refere  “Nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as acções de iniciativa 

pública ou privada que se traduzam em… destruição do revestimento vegetal, não incluindo as acções 

necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola 

do solo e das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais”, e perante a 

ambiguidade aqui evidenciada, considera-se importante apurar junto da Direcção Regional do Ambiente 

e do Ordenamento do Território - Norte, quais os procedimentos a utilizar nestes casos. ---------------- 
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2) RELATIVAMENTE ÀS PLANTAÇÕES E SEGUNDO PDM EM VIGOR: -------------------------------- 

----- Nos termos da alínea i), do n.º 1 do artigo 6.º, do Regulamento do PDM de Moimenta da Beira, as 

plantações efectuadas no concelho com recurso a espécies de rápido crescimento, em áreas até 50ha, 

deverão ser objecto de licenciamento por parte da Câmara Municipal de Moimenta da Beira. ------------  

----- Neste contexto estes serviços emitem o seguinte parecer: -------------------------------------------- 

2.1 - Nas propriedades localizadas em “ESPAÇOS FLORESTAIS”, estes serviços nada têm a opor ao 

licenciamento, desde que respeitadas as condicionantes mencionadas no ponto 3.2; ---------------------- 

2.2 - Nas propriedades localizadas em “áreas de salvaguarda”, espaço de RESERVA AGRÍCOLA 

NACIONAL, informa-se que o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, nada refere sobre 

arborizações com espécies florestais. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, julga-se oportuno apurar junto da Comissão de Reserva Agrícola do Norte, quais os 

procedimentos a utilizar neste tipo de plantação. ------------------------------------------------------------- 

 2.3 - Quanto à(s) parcela(s) incluída(s) em “áreas de salvaguarda”, de RESERVA ECOLÓGICA 

NACIONAL, pelas razões referidas no ponto 1.3 desta informação, considera-se também importante 

apurar junto da Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território - Norte, quais os 

procedimentos a utilizar nestes casos. ------------------------------------------------------------------------- 

3) CONDICIONANTES A OBSERVAR NO LICENCIAMENTO: ------------------------------------------ 

3.1) Respeitar a Portaria n.º 528/89, de 20 de Junho, nomeadamente o disposto nas alíneas  g) e h), 

do artigo 1.º, onde se lê “é proibida qualquer técnica de mobilização de solo que seja efectuada 

segundo as linhas de maior declive”, e “è interdita a mobilização de solo a menos de 30m das linhas de 

água principais; nestas faixas só é permitido arborizar “ao covacho” sem limpeza mecânica de matos e 

sem qualquer tipo de mobilização mecânica do solo”. -------------------------------------------------------- 

3.2) Respeitar a Portaria n.º 528/89, de 20 de Junho nomeadamente o disposto na alínea e), artigo 1.º, 

onde se lê “É proibida, nos termos do Decreto-Lei n.º 28 039, de 14 de Setembro de 1937, a plantação 

ou sementeira destas espécies a menos de 20 m de terrenos cultivados e a menos de 30 m de 

nascentes e poços, terras de cultura de regadio, muros e prédios urbanos”. ------------------------------- 
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----- Finalmente, chama-se à atenção para o estabelecido no Decreto-Lei 139/88 de 22 de Abril, o qual 

condiciona a substituição de espécies florestais nas áreas percorridas por incêndios, carecendo nestes 

casos de autorização da Autoridade Florestal”. ---------------------------------------------------------------- 

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

técnica atrás referida, procedendo ao licenciamento dos pedidos de mobilização do solo 

e de plantações de espécies de crescimento rápido, em áreas até 50 hectares, cuja 

propriedades estejam localizadas em “ESPAÇO FLORESTAL”, devendo, para o efeito, 

serem observadas as condicionantes legalmente estabelecidas e referenciadas no 

ponto 3., da informação técnica. --------------------------------------------------------------------------   

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, o seguinte: ------------------------------- 

1. Relativamente à mobilização do solo: ------------------------------------------------------------ 

a) Proceder ao licenciamento dos pedidos de mobilização do solo, cuja propriedades 

estejam localizadas em “ESPAÇO DE RESERVA AGRÍCOLA”, devendo, para o efeito, 

serem observadas as condicionantes legalmente estabelecidas e referenciadas no 

ponto 3., da informação técnica; --------------------------------------------------------------------------       

b) Solicitar à Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território do Norte que 

emita parecer relativamente aos procedimentos a utilizar nos pedidos de licenciamento 

para mobilização do solo, cujas propriedades estejam localizadas em “RESERVA 

ECOLÓGICA NACIONAL”. --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Relativamente às plantações de espécies de crescimento rápido: --------------------- 

a) Solicitar à Comissão de Reserva Agrícola que emita parecer relativamente aos 

procedimentos a utilizar nos pedidos de licenciamento para plantações de espécies de 
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crescimento rápido, em áreas até 50 hectares, cujas propriedades estejam localizadas 

em “RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL”; -------------------------------------------------------------- 

b) Solicitar à Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território do Norte que 

emita parecer relativamente aos procedimentos a utilizar nos pedidos de licenciamento 

para plantações de espécies de crescimento rápido, em áreas até 50 hectares, cujas 

propriedades estejam localizadas em “RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL”. ======== 

025 - 610/603/000 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS - Licenciamento ============= 

========== Presentes à reunião os seguintes seis requerimentos solicitando 

autorização para plantação de eucaliptos: ------------------------------------------------------------- 

c) ALBERTO MANUEL PARENTE RIBEIRO, pedido registado em 11 de Março, último, 

sob o n.º 2106, a requerer licença para a plantação de eucaliptos com uma área de 

cerca de 0,38 hectares, nos lugares de Martinhos, Vale Covo e Orgueira, todos na 

Freguesia de Peva; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) ALFREDO GOMES DOS SANTOS, pedido registado em 17 de Março, último, sob o 

n.º 2253, a requerer licença para a plantação de eucaliptos com uma área de cerca de 

0,35 hectares, nos lugares de Jampas, e Matinhos, Freguesia de Peva. ---------------------- 

b) ANTÓNIO DE SOUSA DIAS, pedido registado em 10 de Março, último, sob o n.º 

2036, a requerer licença para a plantação de eucaliptos com uma área de cerca de 0,33 

hectares, nos lugares de Degucherra e Travessa, Freguesia de Peravelha; ----------------- 

a) CÉSAR AUGUSTO GOMES LOPES, pedido registado em 12 de Março, último, sob o 

n.º 2155, a requerer licença para a plantação de eucaliptos com uma área de cerca de 
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0,45 hectares, no lugar de Quelhas, Freguesia de Peravelha; ------------------------------------ 

f) JOÃO LOPES RIBEIRO, pedido registado em 16 de Março, último, sob o n.º 2154, a 

requerer licença para a plantação de eucaliptos com uma área de cerca de 1,637 

hectares, nos lugares de Fonte Lobo, Vale Carreira e Luvada, Freguesia de Peva. -------- 

e) MARIA DE FÁTIMA LOPES RIBEIRO, pedido registado em 17 de Março, último, sob 

o n.º 2259, a requerer licença para a plantação de eucaliptos com uma área de cerca de 

2,45 hectares, nos lugares de Coutada, Santo, Lovada e Moncões, todos na Freguesia 

de Peva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os referidos processos vêm acompanhados dos respectivos pareceres emitidos pelo 

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer 

técnico emitido para cada pedido, devendo, em consequência, ser dado cumprimento à 

deliberação tomada por esta Câmara Municipal sobre o assunto em causa, nos termos e 

condições referidas no ponto anterior. ======================================   

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

026 - 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 
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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 

identifica, “PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO” 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. ------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO: ============================== 

----- JORGE RODRIGUES GOMES, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Corgo”, Freguesia de Ariz, a que se refere 

o Proc.º n.º 271.08. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 d), 

do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, 

do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude dos assuntos a que se 

referem os dois pontos seguintes estarem relacionados com a decisão do indeferimento 

por si proferida, no âmbito da competência a que se refere o ponto 26, desta acta. ==== 

027 – 360/338/154.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de anexos – Recurso ======================================== 

========== Oriundo do Senhor AMÂNDIO GONÇALVES DOS SANTOS, presente à 
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reunião o pedido de recurso nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, 

relativamente  à construção de anexos, que pretende levar a efeito na Rua do Carril, 

Freguesia de Alvite. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata de uma ampliação, numa zona já consolidada com 

índices de ocupação de solo muito superiores aos que resultam desta proposta, e não 

se mostrando os afastamentos propostos inferiores aos existentes, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. =========================== 

028 – 360/338/213.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Legalização e ampliação de uma moradia unifamiliar – Recurso =============== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ GOMES ZEFEREINO, presente à reunião o 

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

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

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

relativamente  à legalização e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita no lugar 

denominado “Relva”, Freguesia de Peravelha. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata de uma legalização e ampliação de uma construção 

efectuada ao abrigo da licença n.º 739, emitida em 10 de Dezembro de 1976, e não 

alterando com esta proposta as características da habitação já licenciada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. =================== 
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REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 

========== Resolvidos os dois assuntos precedentes, o Vereador, JORGE DE JESUS 

COSTA, regressou à reunião. ============================================ 

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

========== O Senhor Presidente informou o executivo que tem conhecimento que foi 

instaurado uma acção judicial contra a sua pessoa, no âmbito do processo a que se 

refere o ponto seguinte, razão pela qual se vai ausentar da reunião, não participando na 

decisão que a Câmara vier a tomar sobre o mesmo. =========================== 

029 – 360/338/353.03 – OBRAS PARTICULARES – Processo denominado “Simples” 

– Pedido de substituição de telhado, recuperação de fachadas e janelas ======== 

========== No seguimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, presente à 

reunião o processo acompanhado do histórico dos processos de obras, bem como do 

processo de contra-ordenação, que nesta acta se considera integralmente transcritas e 

dela ficam a fazer parte integrante, relativamente à reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que a Senhora MARIA ALICE FERNANDES NATÁRIO DE LOURENÇO 

CAIADO, que pretende levar a efeito na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva. ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que os Serviços Administrativos 

da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, forneçam as 

informações solicitadas pela requerente, caso ainda não tenham sido fornecidas. =====  

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

========== Resolvido o assunto precedente,  o Senhor Presidente regressou à 
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reunião. ============================================================= 

030 – 360/338/38.07 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Construção de um edifício de habitação unifamiliar e comércio ================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu informar a Firma CONSTRUÇÕES IRMÃOS 

BARRADAS, LD.ª de que a decisão final deste processo ficava pendente à aprovação da 

obras de urbanização, relativamente à construção de um edifício de habitação unifamiliar 

e comércio, que pretende levar a efeito no lote n.º 1, no loteamento a que se refere o 

alvará n.º 08/89, sito no lugar denominado “ Outeiro do Sino”, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, presente à reunião os projectos de especialidades. ---------------------------------------- 

----- Submetido o processo á apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 74-RJ/DPOM/09, 

datada de 18 de Março, 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, devendo a 

requerente dar cumprimento em obra, do mencionado na informação técnica n.º 300-

RJ/DPOM/08, datada de 24 de Outubro. ==================================== 

031 – 360/338/41.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

construção de um lar de idosos ========================================= 
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========== Oriundo da CASA NOSSA – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDERIDADE SOCIAL 

DE S. MARTINHO, presente à reunião o projecto de arquitectura, relativamente à 

construção de um lar de idosos, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Vale”, 

na localidade de S. Martinho, Freguesia de Peva. --------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo á apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 69-SV/DPOM/09, 

datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, condicionado à entrega dos elementos em falta, referidos na informação 

técnica supra mencionada, aquando da apresentação dos projectos de engenharia de 

especialidades. ======================================================= 

032 – 360/338/53.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Remodelação e ampliação do lar e centro de dia =========================== 

========== Oriundo da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOIMENTA DA BEIRA, 

presente à reunião o projecto de arquitectura, relativamente à remodelação e ampliação 

do lar e centro de dia, que pretende levar a efeito no Bairro do Aguiar, nesta Vila de 

Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo á apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 85-RJ/DPOM/09, 

datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, condicionado à entrega dos elementos em falta, referidos na informação 

técnica supra mencionada, aquando da apresentação dos projectos de engenharia de 

especialidades. ======================================================= 

033 – 360/338/54.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução e ampliação de um lar de idosos ============================= 

========== Oriundo da OBRA KOLPING DE CASTELO, presente à reunião o projecto 

de arquitectura, relativamente à reconstrução e ampliação de um lar de idosos, que 

pretende levar a efeito na Rua do Adro, na localidade e Freguesia de Castelo. -------------- 

----- Submetido o processo á apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 86-RJ/DPOM/09, 

datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, condicionado à entrega dos elementos em falta, referidos na informação 

técnica supra mencionada, aquando da apresentação dos projectos de engenharia de 

especialidades. ======================================================= 

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

========== O Vereador, ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedido de participar na discussão do ponto seguinte, nos termos da 
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alínea a), 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. ================================== 

034 – 360/338/55.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de um lar residencial ======================================== 

========== Oriundo da ARTENAVE ATELIER ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE, 

presente à reunião o projecto de arquitectura, relativamente à construção de um lar 

residencial, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Alagoa”, nesta Vila de 

Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo á apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 70-SV/DPOM/09, 

datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, condicionado à entrega dos elementos em falta, referidos na informação 

técnica supra mencionada, aquando da apresentação dos projectos de engenharia de 

especialidades. ====================================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, ANTÓNIO PEDRO PEREIRA 

DIAS, regressou à reunião. ============================================== 

035 – 360/338/53.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Adaptação de uma Escola Primária em Serviço de Apoio Domiciliário ========== 



 FlFlFlFl.36 
______________ 

 
                                                           09.04.08 

 
Liv º .  137L iv º .  137L iv º .  137L iv º .  137     

                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 

                                                                   

 

========== Oriundo do CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CABACENSE, 

presente à reunião o projecto de arquitectura, relativamente à adaptação de uma Escola 

Primária em Serviço de Apoio Domiciliário, que pretende levar a efeito na localidade e 

Freguesia de Cabaços. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo á apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 74-A-

SV/DPOM/09, datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, condicionado à entrega dos elementos em falta, referidos na informação 

técnica supra mencionada, aquando da apresentação dos projectos de engenharia de 

especialidades. ======================================================= 

036 – 360/344/352.04 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de alteração de 

propriedade horizontal de um edifício destinado a habitação colectiva e comércio – 

Certidão de constituição de propriedade horizontal ========================= 

========== Oriundo do Senhor MANUEL DE LUCENA, presente à reunião um pedido 

de alteração da certidão da constituição de propriedade horizontal, relativamente à 

construção de um edifício destinado a habitação colectiva e comércio, sito na Avenida 

25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira. ---------------------------------------------------------

----- Submetido o processo á apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 51-OS/DPOM/09, 
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datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no artigo 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão, em 

conformidade. ========================================================   

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Cultura” 

037 – 710/704/000 – MONUMENTOS – Homenagem aos Ex-Combatentes do 

Ultramar ============================================================ 

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

11 de Fevereiro, último, exarada a folhas 125, ponto 106, do livro de actas 136, e 

perante os pedidos de comparticipação financeira apresentados pelos dois promotores, 

presente novamente à reunião o processo, tendo merecido especial atenção a análise 

dos pressupostos que justificam as duas acções, concluindo-se que o reconhecimento 

da existência de alguma eventual incompatibilização entre elas constituiria um factor 

desmobilizador que poderia vir a gorar a possibilidade de um único monumento. ----------- 

----- Neste contexto, foi devidamente valorizado o mérito das referidas propostas, face à 

relevância do seu contributo histórico e cultural e, ainda, considerado a valorização que 

se pode alcançar nos respectivos espaços, com um adequado enquadramento 
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urbanístico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE CONTABILIDADE, a mesma prestou a 

seguinte informação: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “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 04/040701, onde, em 07 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 5.061,10 (cinco mil e sessenta e um euros e dez 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando os pressupostos que justificam cada uma das 

intervenções, e face aos respectivos custos estimados, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir os seguintes apoios financeiros: ---------------------------------------------- 

a) À Comissão de Antigos Combatentes de Moimenta da Beira uma comparticipação no 

montante de € 3.000,00 (três mil euros); ----------------------------------------------------------------

b) À Junta de Freguesia de Leomil uma comparticipação no montante de € 2.000,00 

(dois mil euros). =======================================================    

038 – 710/714/300 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ENSINO BÁSICO – Auxílios 

económicos ========================================================= 

========== Oriunda da Técnica Superior, de Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, presente à reunião a Informação n.º 

12/DASC/2009, datada de 01 do corrente mês, com o seguinte teor: ---------------------------

----- “Com vista a frequentar a Equipa Multidisciplinar que vai funcionar no Agrupamento de Escolas, foi 

integrado no 1.º Ciclo do Ensino Básico, o aluno Jorge Alexandre Nobre Serra, devendo o mesmo ser 

incluído na atribuição dos auxílios económicos. ------------------------------------------------------------ 
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----- Mais se informa que este aluno, nos dias em que não estará integrado nas actividades da Equipa 

Multidisciplinar, uma tarde por semana, continuará no grupo do Pré-escolar e respectivo Prolongamento 

de Horário”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040301, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 41502,65 (quarenta e um mil quinhentos e dois euros e 

sessenta e cinco cêntimos), previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.1.2., código 03 

e n.º 7/2008, com a dotação de € 100,00 (cem euros)”. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, conceder, ao referido aluno, os auxílios 

económicos previstos no escalão A. ======================================= 

039 – 710/731/000 – CULTURA E ACÇÃO SOCIAL – Pré-Escolar ================ 

========== Oriundo da Senhora CARLA PAULA SANTOS PEREIRA SILVA, residente 

na Rua do Quelho, em Arcozelo da Torre, presente à reunião um pedido solicitando a 

isenção ou redução do pagamento à ARCA – Associação Recreativa e Cultural 

Arcozelense, do almoço e prolongamento do seu educando, em virtude dos parcos 

recursos económicos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Técnica Superior – Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a seguinte informação: --- 

----- “Avaliação da situação ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Agregado familiar/Rendimentos -------------------------------------------------------------- 

----- O agregado familiar tem como rendimentos o proveniente da exploração de um rebanho caprino. -
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---- Devido á insuficiência de rendimentos é beneficiário de prestação de Rendimento Social de 

Inserção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O agregado familiar é constituído pelo casal e três filhos pequenos. ----------------------------------- 

----- Tem como encargos fixos com a habitação o pagamento de prestação do Programa SOLARH ------- 

----- 2. Condições habitacionais ------------------------------------------------------------------------ 

----- A habitação tem condições razoáveis, devido a ter sido intervencionada recentemente, com o 

apoio do Programa SOLARH. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Parecer ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De acordo com o despacho do Sr. Vice-Presidente exarado no pedido de apoio, cumpre-me 

informar e opinar o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por outro lado as instituições com quem a Câmara Municipal tem protocolo para o funcionamento 

da Componente de apoio á família do Pré-escolar, estipula uma comparticipação familiar fixa, não tendo 

em conta os rendimentos existentes, por motivos de viabilidade económica do serviço. ------------------- 

----- Este facto cria algumas injustiças, dado que: ----------------------------------------------------------- 

as mesmas comparticipações estipuladas nos serviços que são assumidos directamente, têm em conta 

estes rendimentos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Desta forma os agregados familiares, que em igualdade de circunstâncias económicas constatam 

que têm uma comparticipação familiar mais elevada, relativamente a outros, como por exemplo o 

serviço de Prolongamento de horário da sede de concelho, e que têm fracos recursos, vêm solicitar que 

a Câmara Municipal delibere num apoio, repondo uma situação de paridade. ------------------------------ 

----- Neste caso concreto, a precariedade económica decorre da insuficiência de rendimentos aliada ao 

facto de ser numeroso. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Atendendo a que apresenta uma declaração de omissão de Declaração de IRS, e tendo 

conhecimento de que o agregado familiar é beneficiário de prestação de RSI, poderá efectuar-se o 

cálculo da respectiva comparticipação, de acordo com o valor de referência para a mesma, o que dá 

aproximadamente um valor de € 654,50 e uma capitação de 130,00. -------------------------------------- 

----- Este rendimento fixa a comparticipação familiar de 30,00, situando-se no segundo escalão. -------- 
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----- À semelhança de outras situações similares já colocadas anteriormente, e tendo em conta o acima 

exposto, sou de parecer que o agregado familiar deverá ser apoiado no remanescente da 

comparticipação deste serviço, relativamente ao escalão em que seria inserido caso a criança 

frequentasse o mesmo na sede do município, com a atribuição de um apoio de € 15,00 (quinze euros).” 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo a situação de carência económica, tecnicamente 

confirmada, a Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente o referido 

agregado, comparticipando com € 15,00 (quinze euros), o apoio sócio-educativo 

prestado pela ARCA, devendo a prestação remanescente de igual valor ser 

directamente suportada pelo referido utente. ================================= 

040 – 710/731/000 – CULTURA E ACÇÃO SOCIAL – Pré-Escolar ================ 

========== Oriundo do Senhor FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES, residente na 

Rua da Fonte, Arcozelos, presente à reunião um pedido solicitando a isenção ou 

redução do pagamento à ARCA – Associação Recreativa e Cultural Arcozelense, do 

almoço e prolongamento do seu educando, em virtude dos parcos recursos económicos.  

----- Submetido o assunto à Técnica Superior – Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a seguinte informação: --- 

-----“Avaliação da situação ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Agregado familiar/Rendimentos -------------------------------------------------------------- 

----- O Ag. Familiar é composto pelo casal e três filhos, todos menores. ------------------------------------ 

----- São um casal que vive do proveniente da venda de cestos. Economicamente têm este rendimento, 

complementado com a prestação de Rendimento Social de Inserção no valor de € 311,00. --------------- 

----- Com vista ao cálculo de rendimento total, poderá tomar-se o valor de referência para este 

agregado familiar, sendo aproximadamente de € 654,00. ---------------------------------------------------- 

----- 2. Condições habitacionais ------------------------------------------------------------------------ 
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----- Residem em precárias condições habitacionais, numa loja de habitação. ----------------------------- 

----- 3. Parecer ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A frequência do Pré-escolar e respectiva Componente de Apoio á família, são garantia de 

acompanhamento social destas crianças, pelo que é conveniente salvaguardar a mesma. ---------------- 

----- Tendo em conta o rendimento do agregado familiar e os condicionalismos expostos sou de parecer 

que a família deve ser apoiada no correspondente ao valor da prestação (€15,00) no Jardim de Infância 

de Moimenta da Beira, isto é em € 30,00 (trinta euros).”---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo a situação de carência económica, tecnicamente 

confirmada, a Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente o referido 

agregado, comparticipando com € 15,00 (quinze euros), o apoio sócio-educativo 

prestado pela ARCA, devendo a prestação remanescente de igual valor ser 

directamente suportada pelo referido utente. ================================= 

041 – 710/731/000 – CULTURA E ACÇÃO SOCIAL – Pré-Escolar ================ 

========== Oriundo da Senhora MARIA GRACIETE DOS SANTOS RIBEIRO 

RODRIGUES, residente no Bairro de Habitação Social de Soutosa, freguesia de Peva, 

presente à reunião um pedido solicitando a isenção ou redução do pagamento à 

Associação Casa Nossa, do almoço e prolongamento dos seus educandos, em virtude 

dos parcos recursos económicos. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Técnica Superior – Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a seguinte informação: --- 

-----“ Avaliação da situação----------------------------------------------------------------------------- 

-----1. Agregado familiar/Rendimentos---------------------------------------------------------------- 

----- O Ag. Familiar é composto pelo casal e três filhos, todos menores. ------------------------------------ 
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----- São um casal sem hábitos de trabalho. Economicamente têm como rendimento a prestação de 

Rendimento Social de Inserção no valor de € 420,00. -------------------------------------------------------- 

----- 2. Condições habitacionais------------------------------------------------------------------------- 

----- Residem numa habitação social do Bairro de Soutosa. ------------------------------------------------- 

----- 3. Parecer-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A frequência do Pré-escolar e respectiva----------------------------------------------------------------- 

----- Componente de Apoio á família, são garantia de acompanhamento social destas crianças, pelo que 

é conveniente salvaguardar a mesma. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta o rendimento do agregado familiar e os condicionalismos expostos sou de parecer 

que a família deve ser apoiada no correspondente ao valor da prestação (€25,50) no Jardim de Infância 

de Moimenta da Beira, isto é em € 14,50 (catorze euros e cinquenta cêntimos).”-------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo a situação de carência económica, tecnicamente 

confirmada, a Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente o referido 

agregado, comparticipando com € 14,50 (catorze euros e cinquenta cêntimos), o apoio 

sócio-educativo prestado pela Associação Casa Nossa, devendo a prestação 

remanescente ser directamente suportada pelo referido utente. =================== 

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 
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O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 


