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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOZE DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E SEIS ===================================================== 

ACTA Nº. 08/06  

========== Aos doze dias do mês de Abril do ano de dois mil e seis, 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 ZACARIAS 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 nº. 3, do 

artº. 84º., da Lei 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.====================================== 

01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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217 – 020/015/003 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PERMANENTE COM AS 

JUNTAS DE FREGUESIA =============================================== 

========== Presente à reunião uma proposta de Protocolo de Colaboração 

Permanente a celebrar entre esta Câmara e as Juntas de Freguesia, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, tendo em vista 

formalizar uma relação de parceria com a promoção de apoios financeiros e logísticos 

nas vertentes social, cultural e económica. ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar genericamente a 

referida proposta do Protocolo de Colaboração Permanente, nos termos da alínea b) , do 

nº. 6, do artigo 64º., da Lei 169/99, de 18 de Setembro, devendo ser submetido à 

apreciação e votação Assembleia Municipal, tendo em conta o disposto no nº. 1, do 

artigo 66º., do diploma legal referido. ======================================= 

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humano” 

218 – 110/195/002 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA –   Projecto dos Novos Estatutos – Apreciação e aprovação =========== 

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

ofício nº. 47, datado de 5 do corrente mês, que envia o projecto dos novos estatutos da 

referida Associação, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela 

ficam a fazer parte integrante, para, nos termos do nº. 1, do artigo 20º., da Lei nº. 

11/2003, de 13 de Maio, serem aprovados pelos Órgãos deste Município. -------------------  
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DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a disposição legal atrás referida, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, concordar com os referidos estatutos e submetê-los à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal. ====================================== 

219 – 110/195/003 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO SUL – 

Envio de cópia do processo nº. 1253/04. OBEVIS,  referente a uma Acção 

Administrativa Comum ================================================ 

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

ofício nº. 0225, datado de 29 de Março, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a remeter cópia do processo 

supra citado, em que são intervenientes a Firma Jeremias de Macedo & Companhia Lda. 

e a referida Associação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

os compromissos que advêm da sua participação no âmbito da referida Associação. ===  

220 – 160/999/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Seca em Portugal/ Proposta da AMNP ==================================== 

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

circular nº. 39/2006, datada de 21 de Março, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a remeter cópia da proposta 

aprovada pela ANMP e apresentada ao Secretário de Estado do Ambiente, sobre a 

situação da seca que ainda se faz sentir com especial preocupação em determinadas 

zonas do País. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar integralmente a proposta 

feita pela Associação Nacional de Municípios Portugueses ao Governo Central, sobre a 

problemática da seca. ================================================== 

221 – 160/999/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Plano Estratégico de Abastecimentos de Água e de Saneamento de Águas 

Residuais  - PEAASAR II 2007-2013 ====================================== 

========== Proveniente da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião 

para conhecimento as considerações sobre o Plano Estratégico de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais – PEAASAR II 2007 – 2013, que nesta acta 

se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante. -------------- 

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

concordar com as sugestões feitas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses 

sobre a matéria em análise. ============================================== 

222 – 150/192/000 – PEDREIRA GRANITOS "IRMÃOS SOARES", sita em Monte 

Coitado, Freguesia  de CARIA  - Rebentamentos - Pedido de indemnizações e 

outros ============================================================= 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA, residente no Bairro do 

Adrinho, Freguesia de Caria, e no seguimento das deliberações tomadas em reuniões 

ordinárias realizadas em 18 de Outubro, 15 de Novembro, 13 de Dezembro de 2004 e  7 

de Fevereiro de 2005, respectivamente exaradas a folhas 116, ponto 188, a folhas 230, 

ponto 239, do livro de actas 118, a folhas 74, ponto 58, do livro de actas 119 e a folhas 
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9, ponto 11, do livro de actas 120, presente à reunião uma carta, com a referência 07/06, 

datada de 13 de Março, último, a dar conhecimento que informou o Senhor Director da 

Direcção Regional Norte do Ministério da Economia que,  no passado dia 9 de Março, 

mais uma vez se verificou um rebentamento na referida pedreira, solicitando, por isso, e 

mais uma vez,  que sejam tomadas todas as  providências  que visem pôr cobro a tais 

situações que ocorrem com alguma periodicidade, desde Outubro de 2004, pois os 

prejuízos causados nas habitações dos diversos munícipes são de quantidade 

considerável. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Fiscalização Municipal, a mesma prestou a informação nº. 

177, datada de 21 de Março, último, do seguinte teor: ----------------------------------------------

----- “Em cumprimento do despacho de V. Exª., Sr. Presidente, datado de 16 do corrente 

mês, cumpre-nos informar que os Serviços de Fiscalização Municipal, nada pode fazer, 

relativamente a esta matéria.--------------------------------------------------------------------------------

----- No entanto e após terem tomado conhecimento do facto, estes Serviços 

contactaram, telefonicamente, o Ministério da Economia de Vila Real, estando estes a 

verificar o estado do processo. -----------------------------------------------------------------------------

----- Informa-se ainda que, estamos atentos e a acompanhar a situação". ---------------------           

----- A propósito, é também presente à reunião uma exposição sobre o mesmo assunto, 

datada de 16 de Março, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, mas cuja identidade do autor, em parte se desconhece 

- apenas se conhece como "....ALMEIDA" -, dando também conta, e com outro 
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desenvolvimento, das diversas situações ocorridas naquela Pedreira. A propósito, a 

Fiscalização Municipal pronunciou-se sobre as situações ali denunciadas, em 

cumprimento do Despacho do Senhor Presidente, tendo prestado a seguinte 

informação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- "Tomei conhecimento do Despacho de V. Exª. Sr. Presidente e anexo a informação 

nº. 177/FISC datada de 21.03.2006”. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Face a todos os antecedentes deste processo, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, solicitar ao Senhor Presidente da Comissão de Coordenação de 

Desenvolvimento da Região do Norte que, no âmbito das suas atribuições na área do 

Ordenamento do Território e na área do Ambiente, a situação legitimamente denunciada 

possa ser pragmaticamente avaliada nos termos do seu enquadramento legal, 

devidamente articulada com as efectivas responsabilidades das entidades licenciadoras. 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar à comissão “Ad-hoc”, que 

tem acompanhado este processo, a recolha de todos os elementos, incluindo 

orçamentos dos prejuízos causados, para que o Gabinete Jurídico desta Câmara possa 

instruir competente acção/recurso judicial, requerendo justas indemnizações pelos 

prejuízos materiais e, eventualmente, danos morais causados,até ao momento nunca 

assumidos por qualquer empresa seguradora, aliás como provam os protestos dos 

visados e posição de uma empresa seguradora. ============================== 

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

223 - 150/158/000 – PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-
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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 nº. 123, em que foram aprovadas as delegações e sub-delegações de 

competências fixados pelo Despacho da Presidência, datado de 03 de Novembro de 

2005, e em cumprimento ao disposto do nº. 3, do artº. 65º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a seguir se identificam os 

processos relativos à concessão de licenças para afixação de publicidade, que foram 

objecto de decisão de deferimento: ----------------------------------------------------------------------- 

LICENÇAS PARA COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE: ========================= 

----- DIMAS DA SILVA NUNES (Ourivesaria S. Pedro) – Avenida 25 de Abril, 87 R/C. – 

Moimenta da Beira, colocação de reclamos luminosos. --------------------------------------------- 

----- DANIEL DOS SANTOS SÁ – Alto de Fornos - Moimenta da Beira, colocação de um 

reclamo luminoso. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

224 - 160/176/000 – 160/195/000 – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TARIFAS DE 

SANEAMENTO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ======================= 

========== Oriundo da Senhora SÍLVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA, 

residente na Avenida de S. João, Bloco 4, 2º. Direito, nesta Vila, em representação do 

Condomínio, presente à reunião um requerimento, datado de 15 de Fevereiro, último, a 

solicitar a isenção de pagamento das tarifas de saneamento e resíduos sólidos urbanos, 
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referente à instalação de água do Condomínio. ------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Taxas e Abastecimento Público, no sentido de 

informar o enquadramento Regulamentar desta pretensão, a mesma prestou a 

informação nº. 8/2006, datada de 27 de Março, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita nesta acta e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual, e 

pelas razões nela descritas, deixa à consideração superior a decisão de isentar o 

pagamento das tarifas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que se considere pertinente a questão colocada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, informar a requerente que deverá aguardar pela revisão do 

Regulamento Municipal de Saneamento  e  do Regulamento Municipal dos Resíduos 

Sólidos Urbanos, cujo trabalho de reformulação se espera para breve. ============= 

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

225 – 210/200/300 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – Rateio para cada Município no ano de 2006 ================= 

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

circular n.º 555/2006-AG, datada de 29 de Março, último, e registado nesta Câmara 

Municipal em 30 do mesmo mês, sob o n.º 2396, acompanhado da informação sobre o 

valor do rateio para cada Município, no ano de 2006, para efeitos de contratação de 

empréstimos de médio e longo prazo, informando que cabe ao Município de Moimenta 

da Beira o montante de € 815.203,00 (oitocentos e quinze mil, duzentos e três euros). = 



 FlFlFlFl.237 

______________ 

 
                                                           06.04.12 

 
Livº .  124L ivº .  124L ivº .  124L ivº .  124     

                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 

                                                                   
 

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

226 – 210/207/000 -  JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR- Pedido de Subsídio ====== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia referenciada em epígrafe, presente à 

reunião um ofício datado de 12 de Fevereiro, último, e registado nesta Câmara Municipal 

em 13 do mesmo mês, sob o n.º 1212, solicitando a atribuição de um subsídio no 

montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), para a continuação do controle e 

tratamento de águas que abastecem as povoações do Vilar e da Barragem do Vilar. --- 

----- Traz inserta informação do Chefe de Secção em Regime de Substituição, ELSA 

MARIA FERREIRA MARIANA LOUREIRO, com o seguinte teor: --------------------------------

----- "1- Em  cumprimento do despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 13 de 

Fevereiro do corrente ano, informa-se que, nos termos da alínea b), do nº. 6 do artº 64º e 

nº 1 do artº 66º, do Decreto-Lei 169/99, de 18 de Setembro, compete à Câmara 

Municipal deliberar sobre formas de apoio às Freguesias. -----------------------------------------

----- 2 - Este eventual encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico – 

económica 04/04050102 onde, em 27 de Março de 2006 existe um saldo disponível de € 

6.001,20 (seis mil, um euro e vinte cêntimos)." ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta que está em curso o processo de plena reformulação 

do abastecimento e tratamento das águas para o Município e, nomeadamente, para a 

Freguesia do Vilar, assumido pela Associação dos Municípios de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente e 

dos Vereadores do Partido Social Democrata, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 
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ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS e JORGE DE JESUS COSTA, e os votos contra 

dos Vereadores do Partido Socialista, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL 

MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, estes com 

fundamento nas razões já explicitadas nos anos anteriores, atribuir à Junta de Freguesia 

do Vilar um subsídio de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), mensais, para 

assegurar, transitoriamente a continuação do referido tratamento de águas. ========= 

227 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006 - 

2ªAlteração – 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 n.º 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 2ª. Alteração ao Orçamento, no montante de 

889.635,00 (oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco euros) a que 

corresponde, igualmente, a 2ª. Alteração às Opções do Plano, no montante de € 

1.014.635,00 (um milhão, catorze mil, seiscentos e trinta e cinco euros), na coluna de 

inscrições/reforços, e de € 1.141.285,00 (um milhão, cento e quarenta e um mil, 

duzentos e oitenta e cinco euros), na coluna de diminuições/anulações, que nesta acta 

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

Despacho do Senhor Vice- Presidente da Câmara, datado de 16 de Fevereiro, último. --- 

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



 FlFlFlFl.239 

______________ 

 
                                                           06.04.12 

 
Livº .  124L ivº .  124L ivº .  124L ivº .  124     

                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 

                                                                   
 

228 - 230/262/000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS  RESPEITANTES AO ANO DE 2005 = 

========== Com vista a proceder a uma análise dos instrumentos de gestão 

financeira, nos termos e para  efeitos do cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 54- 

A/99, de 22 de Fevereiro de 1999, presente à  reunião a Prestação de Contas, referente 

ao ano de 2005, organizada de acordo com  a Resolução nº. 4/2001, de 18 de Agosto, 

do Tribunal de Contas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Da análise  das  referidas  contas, verificou-se que o  montante  das  receitas   

orçamentais   arrecadadas  foi  de  € 8.878.981,99 (oito milhões, oitocentos e setenta e 

oito mil, novecentos e oitenta e um euros e noventa e nove cêntimos),  e o montante  

das  despesas orçamentais realizadas foi de € 8.779.245,81(oito milhões, setecentos e 

setenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos), sendo 

de realçar que havia transitado  um saldo da Prestação de Contas, do ano anterior, no 

valor de €  118.118,81(cento e dezoito mil, cento e dezoito euros e oitenta e um 

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

----- Relativamente às  Operações de Tesouraria, verificou-se uma entrada de fundos no 

valor de € 429.927,10 (quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos e vinte e sete euros 

e dez cêntimos),  e  uma   saída   de   fundos  no  valor  de € 420.947,36 (quatrocentos e 

vinte mil, novecentos e quarenta e sete euros e trinta e seis cêntimos). ------------------------ 

----- Na  recompilação  dos  respectivos saldos, verificou-se  que, relativamente ao 

orçamento, transitam os seguintes saldos para a Prestação de Contas de 2006:------------ 

----- 1. Da conta  da  execução  orçamental, transita o valor de €  124.172,43 (cento e 
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vinte e quatro mil, cento e setenta e dois euros e quarenta e três cêntimos). ---------------- 

----- 2. Relativamente às  Operações  de  Tesouraria, transita o valor de € 102.662,30 

(cento e dois mil, seiscentos e sessenta e dois euros e trinta cêntimos). ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: Posto o assunto à discussão e votação, e tendo em conta as 

explicações constantes do Relatório de Gestão, da Prestação de Contas relativo ao 

exercício de 2005, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor 

Presidente e dos Vereadores do Partido Social Democrata, LUIS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS e JORGE DE JESUS COSTA, e os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, 

ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, 

estes com fundamento na declaração de voto a seguir transcrita, APROVAR a prestação 

de contas respeitante ao ano de 2005, nos termos da alínea e), do artigo 64º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, devendo 

os respectivos documentos serem remetidos à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, tendo em conta o disposto na alínea c), do nº. 2, do  artigo 53º., dos referidos 

diplomas legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Declaração de voto que justifica a posição tomada pelos Vereadores do Partido 

Socialista: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- "A prestação de contas relativa ao exercício de 2005, que agora analisamos, é o 

reflexo da actividade da Câmara Municipal durante o último ano civil. Tem implícitas as 

opções políticas levadas a cabo, aos diversos níveis da governação Municipal. Trata-se 
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de uma governação já de todos bem conhecida e que encerra as mesmas opções que 

têm sido tomadas ao longo dos últimos anos e enferma dos mesmos vícios que temos 

vindo a considerar muito negativos para a acção da Câmara e com reflexos do mesmo 

teor na vida municipal em geral. Todos aceitamos facilmente que, num concelho como o 

nosso, a acção da Câmara influencia muito toda a vida no Município. -------------------------- 

----- É com esta preocupação bem presente que fazemos, uma vez mais, uma análise 

muito crítica da actuação dos governantes da Câmara Municipal, durante o último ano.--- 

----- Entendemos que os documentos agora em análise constituem, em cada ano, uma 

boa oportunidade para reflectir sobre a forma como se vão conduzindo os destinos do 

concelho, tendo sempre, e só, os seus superiores interesses como objecto de análise.--- 

----- Limitaremos esta tarefa apenas aos aspectos que nos parecem mais relevantes, 

como forma de os valorizar e, eventualmente, contribuir para a solução dos maiores 

problemas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em termos de execução global verifica-se um aumento pouco superior a 1% ( € 

103.347,11 ) relativamente ao exercício de 2004, o que nos parece manifestamente 

insuficiente, face às necessidades reais de crescimento e ao impacto da inflação sobre o 

valor da execução. Além dos mais, a previsão inicial continha um crescimento global 

superior a 5.5%, o que não sendo um objectivo muito ambicioso, era, evidentemente, 

muito superior à capacidade de realização demonstrada. ------------------------------------------

----- Mas pior do que crescer pouco em termos de execução global, é verificar-se uma 

diminuição em termos das chamadas despesas de capital, que constituem o espelho da 
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acção da Câmara no que respeita ao investimento. A este nível verificou-se um 

decréscimo em € 137.343,31, o que, pelas razões já enunciadas, constitui um grave 

desvio, quer quanto aos objectivos traçados, quer relativamente à necessidade alterar a 

relação entre o volume de investimento feito e “ os gastos da máquina da Câmara “.-------

----- Comparando os dois últimos exercícios, é notável que enquanto o investimento 

baixa (  € 137.343,31 ), a dívida aumenta ( € 970.000 ). Do nosso ponto de vista este é o 

sinal mais evidente da péssima situação financeira a que a Câmara foi conduzida. 

Mesmo num exercício em que o investimento baixa, a dívida sobe. Isto significa que a 

Câmara não só já não consegue fazer investimento que não seja por via do 

endividamento, como se endivida mesmo em termos correntes, na medida em que a um 

determinado volume de endividamento não corresponde sequer o mesmo aumento de 

investimento. Sempre dissemos que pode existir “ bom endividamento “ quando servir 

para suportar um forte aumento no investimento. Neste caso, o aumento no 

endividamento, não suportou um forte aumento do investimento, nem sequer um fraco 

aumento; aconteceu mesmo existindo uma diminuição no investimento. Trata-se por 

isso, evidentemente, de “ mau endividamento “.------------------------------------------------------- 

----- Em termos de endividamento a Câmara atingiu já níveis que consideramos 

verdadeiramente preocupantes. O valor global de € 9.583.652,10, dos quais € 

4.346.571,49 de dívidas a curto prazo, fornecedores de bens e serviços, são bem o 

resultado de uma política que sempre criticámos, mesmo quando poucos acreditaram na 

bondade das nossas críticas e na exequibilidade das nossas previsões. ---------------------- 
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----- Quando em 2002 dissemos que chegaríamos ao fim de 2005 com a dívida de 

1.800.000 contos, poucos quiseram acreditar. A verdade é que essa dívida é, segundo 

os  últimos documentos, superior a 1.920.000 contos.-----------------------------------------------

----- Percebe-se que não acreditassem aqueles que diziam, e prometiam, que no final de 

2005 a dívida a fornecedores de bens e serviços seria nula. Pois bem, enganaram-se 

redondamente e frustraram completamente a expectativa daqueles que acreditaram em 

semelhante plano. Não sabemos já qual dos dois “ tipos “ de dívida é mais penalizante 

para o Município; se a dívida a fornecedores de bens e serviços, se a dívida à banca. A 

primeira causa certamente grandes constrangimentos no relacionamento com os 

diversos fornecedores, provocando uma nítida perda de capacidade negocial e de 

credibilidade por parte da Câmara Municipal, além das indesejáveis dificuldades que 

provoca nos seus parceiros comerciais, com reflexos muito negativos na economia local. 

A segunda consumiu já em 2005, com amortização e juros, € 547.000,00, o que num 

orçamento com a dimensão e características do actual, não deixa de constituir um peso 

considerável.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Este encargo mensal com o serviço da dívida é uma consequência, que era 

inevitável, podendo apenas ser adiada, do grande empréstimo contratado, que, como 

agora se sabe, constituiu um balão de oxigénio que não criou qualquer sustentabilidade 

nas finanças Municipais. Em termos de encargos com o serviço da dívida, o pior está 

ainda para vir. Durante o ano de 2005 a Câmara não pagou ainda qualquer amortização 

relativamente a mais de metade do valor dos empréstimos contratados, tendo pago 
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apenas juros. Quando terminar o período de carência, o que acontecerá brevemente, o 

valor anual de encargos subirá consideravelmente, debilitando de forma ainda mais 

gravosa as disponibilidades financeiras da Câmara Municipal.------------------------------------

----- No que respeita ao endividamento, por todas as consequências nefastas que o seu 

volume representa na vida da Câmara Municipal, há uma análise que não pode deixar 

de ser feita: comparar a sua evolução ao longo dos últimos quatro anos ( 2002/2005 ). 

Durante o período de incidência directa do maior empréstimo da história da vida 

Municipal, que alguém quis apelidar de “ PROJECTO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO 

E INVESTIMENTO SUSTENTADO DA CÂMARA MUNICIPAL – 2002/2005 “, o valor 

global da dívida “ apenas “ aumentou € 3.083.686,00, o que deixa muito clara a falta 

daquilo a que também chamaram “ rigor “ na sua implementação. As dívidas a 

fornecedores de bens e serviços, que deviam, de acordo com o referido plano ser nulas 

no final de 2005, apenas baixaram € 46.049,49, passando de € 4.392.620,98 em 2001 

para 4.346.571,49 em 2005.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- As consequências de tão grande desrespeito pelas propostas feitas e pelos 

compromissos assumidos sentir-se-ão ao longo de muitos anos e constituem, do nosso 

ponto de vista,  um verdadeiro desastre que, ano após ano, tal como em 2005, se vem 

confirmando, sendo já difícil prever como terminará.------------------------------------------------- 

----- É também por todas estas razões que não podemos deixar de reprovar a prestação 

de contas, votando contra, como forma de manifestar, uma vez mais, a nossa forte 

oposição a uma governação que tão mal tem feito."============================ 
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229 – 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 fica a fazer parte integrante, no 

montante de € 943.263,12 (novecentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e três 

euros e doze cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

230 – 130/147/000 – EDIÇÕES CAIXOTIM, LDª. – PUBLICAÇÃO DA OBRA 

INTITULADA “O JOGO DA GLÓRIA” DE OCTÁVIO ABRUNHOSA – Pedido de Apoio 

à Edição do Livro ==================================================== 

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

ofício sem número, datado de 22 de Março, último, registado nesta Câmara Municipal 

em 23 do mesmo mês, sob o n.º 2228, acompanhado de uma Proposta de Apoio à 

Edição da Obra “O Jogo da Glória”, com a aquisição de 100 exemplares, orçamentada 

em € 965,00 (novecentos e sessenta e cinco euros), com 25% de desconto, ou, em 

alternativa, adquirindo 150 exemplares, no montante de € 1.254,00 (mil, duzentos e 

cinquenta e quatro euros), com 35% de desconto, oferecendo, em contrapartida, que o 

Editor fará menção a esse apoio na contracapa da obra, inserindo também o brasão do 

Município, a cores.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, a 
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mesma prestou a seguinte informação:------------------------------------------------------------------

----- ”Caso haja interesse na aquisição da referida obra, pode ser feito um  Ajuste 

Directo, nos termos e para efeitos do disposto na alínea f), do n.º 1, do artigo 78.º, do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, em virtude do montante ser inferior a 5.000,00 

(cinco mil euros)”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico– económica 04/020225, onde, em 04 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 15.154,46 (quinze mil, cento e cinquenta e quatro euros, e quarenta e 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando o interesse na edição desta obra, consubstanciada na 

retratação de algumas figuras típicas da Vila de Moimenta da Beira, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, apoiar a referida edição procedendo à aquisição de 150 (cento e 

cinquenta) exemplares da obra mencionada. ================================= 

231 – 130/151/100 – EDÍFICIO DO TRIBUNAL JUDICIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Ex-Conservatória do Registo Predial – Envio de Minuta do Protocolo de Cedência 

das Instalações ===================================================== 

========== Oriundo do INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA 

JUSTIÇA, e no seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 01 

de Fevereiro, último, exarada a folhas 61, ponto 53, do livro de actas 124, em que foi 

deliberado aceitar em termos genéricos a proposta apresentada, embora com algumas 
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alterações a apresentar pelo Gabinete Jurídico, presente à reunião o ofício n.º 4693, 

datado de 29 de Março, último,  acompanhado da Minuta do Protocolo entre o Município 

de Moimenta da Beira e o Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, que 

nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer integrante, relativo à 

cedência das instalações da Ex- Conservatória do Registo Predial.----------------------------- 

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

autorizar o Senhor Presidente a assinar o respectivo Protocolo de Cedência.========= 

232 – 130/151/100 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de 

Cedência do Lote 24-C ao Senhor JOSÉ FERREIRA ========================= 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ FERREIRA, residente no lugar da Matosa, Bairro 

dos Sinos, nesta Vila, presente à reunião uma petição sem data, registado nesta 

Câmara Municipal em 17 de Março, último, sob o n.º 2092, solicitando, a cedência do 

Lote 24-C do Parque Industrial, em virtude da Câmara ter ocupado uma parcela de 

terreno com a área de 175 m2, que possui no prédio rústico sito ao Lugar do Prado, bem 

como pela destruição de 20 macieiras, uma ramada com 20 videiras, uma nogueira, três 

pereiras, uma cerejeira e uma figueira, em virtude da instalação de um canal para águas 

pluviais, desde  o Lugar do Matão até ao Lugar do Moínho.---------------------------------------- 

----- A petição vem acompanhada da Informação da Secção de Aprovisionamento e 

Património, com a referência NA/13/2006, datada de 5 do corrente mês, informando que 

foi iniciado, em Dezembro de 2005, um processo de alienação em hasta pública de três  

lotes do Parque Industrial de Moimenta da Beira, entre os quais consta o referido Lote 
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24-C, e que, pelas razões ali descritas a pretensão formulada não deverá ser atendida.-- 

DELIBERAÇÃO: Analisando o processo e considerando que o requerente é candidato à 

aquisição do referido lote, no Parque Industrial, cuja hasta pública irá decorrer 

brevemente, a Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente:------------------ 

----- 1. Que não é possível atender à sua petição, da cedência directa do aludido lote nº 

24-C, uma vez que não existe disposição legal que  permita a omissão do procedimento 

de hasta pública em curso; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.  Que a autarquia está disponível para pagar o preço justo pelos prejuízos 

causados no âmbito das obras supra  referidas, ainda que também possam ser 

facilmente identificados os benefícios que esta intervenção introduziu no referido prédio 

rústico. ============================================================= 

233 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Alienação 

dos Lotes 24,24-C, 24-G e Lote 35 – Apresentação de Candidaturas para Aquisição 

do Direito de Instalar Actividades nos Referidos Lotes ======================= 

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

21 de Dezembro do ano transacto, exarada a folhas 184, ponto 193, do livro de actas 

123, em que foi deliberado aprovar a venda dos lotes em Hasta Pública, nomeando para 

o efeito a respectiva Comissão, presente à reunião o Relatório de Análise das 

candidaturas apresentadas,  que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante, segundo o qual, e pelas razões descritas, deixa à 

consideração superior a decisão de exclusão da candidatura que não se enquadra 
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rigorosamente no Regulamento do Parque Industrial e no respectivo Alvará de 

Loteamento, nomeadamente no que se refere à área de construção e área de 

logradouro.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Não obstante o cumprimento escrupuloso dos critérios previstos no 

Regulamento do Parque Industrial, adoptado pela Comissão de Análise das 

candidaturas apresentadas para aquisição dos referidos Lotes em Hasta Pública, a 

Câmara sempre considerou as candidaturas como documentos prévios, instrutórios e 

indicativos que, de forma inequívoca, possam promover a conciliação do interesse 

público de cada um dos investimentos e a real necessidade dos espaços alienados, em 

condições reconhecidamente vantajosas para as construções projectadas.------------------- 

----- Neste sentido, tendo em conta o tipo de investimento proposto e as características 

das áreas preconizadas nas referidas candidaturas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, admitir à hasta pública, as seguintes candidaturas, com referência aos 

respectivos lotes:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Relativamente aos Lotes nºs. 24-C e 24-G, admitir todas as candidaturas 

apresentadas;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. No que concerne ao Lote nº. 35, admitir todas as candidaturas, com excepção da 

apresentada pelo Senhor LUÍS PEDRO LOUREIRO, que deverá ser excluída por, 

manifestamente, não se enquadrar nas características exigidas para o lote em questão.= 

 “Tesouraria” 

234  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 
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========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 11, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 104.438,92 (cento e 

quatro mil, quatrocentos e trinta e oito euros e noventa e dois cêntimos), assim  

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

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... €   17.200,72 

                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. €   87.238,20 

                                                                               TOTAL  ....................... €  104.438,92 

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

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 

pelas 14H30. ========================================================= 

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

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

235 - F01.02.06 - CONSOLIDAÇÃO DA MALHA VIÁRIA INTERMUNICIPAL (SEGÕES 

- E.M. 581-1) - 310/300/104 - 310/300/226 - EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DE 

ABASTECIMENTO E RESIDUAIS DE CASTELO – Fiscalização ================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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21 de Dezembro, último, exarada a folhas 189 e 190, ponto 198, do livro de actas n.º 

123, em que  foi deliberado que os fiscais das obras procedessem a adequada 

consertação com o Técnico Superior Assessor Principal, Engenheiro JOÃO PINTO 

CARDOSO, da plena transferência de responsabilidades, com vista à definição clara e 

objectiva dos valores e outras circunstâncias referentes a cada uma das obras, presente 

à reunião a informação com a referência INF169/DOM/2006, datada de 28 de Março, 

último, do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual, passados três meses após o 

Engenheiro JOÃO PINTO CARDOSO ter reassumido  a fiscalização da obra, se verifica 

que:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “... não obstante o enorme atraso na execução das empreitadas em referência, não 

foi elaborado qualquer auto de medição dos trabalhos contratuais entretanto executados, 

como não foi proposto à Câmara Municipal, dono de obra, qualquer substituição de 

compensação de trabalhos, nem tão pouco, qualquer medição e contabilização dos 

trabalhos excedentes ou trabalhos a mais; ------------------------------------------------------------- 

6.º Pergunto a esta Edilidade, onde está neste funcionário, a capacidade para resolver 

os problemas e tomar decisões, o comprometimento consubstanciado pelas atribuições 

que lhe são inerentes, o rendimento e eficácia que lhe são devidos, a harmonia e a 

conveniência em prol do objectivo comum, que afinal sempre é a defesa do Erário 

Público?!”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- No exercício das minhas funções de Chefe de Divisão das Obras Municipais quero, 

desde já, justificar esta exposição com o disposto no regulamento do Programa 

Operacional Regional do Norte, que é do conhecimento do funcionário em questão, o 

qual prevê no número 4 do seu Art.º 11.º, passo a citar, “ sempre que decorra um 

período de três meses durante o qual não é recepcionando qualquer pedido de 

pagamento, a respectiva entidade beneficiária, (entenda-se no nosso caso, a Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira), ficará inibida de obter aprovação para novos 

financiamentos (...)”, regra que é subsidiariamente utilizada pela maioria dos protocolos 

celebrados entre este Município e o Estado Português.---------------------------------------------

----- Somando este facto às preocupações quotidianas, que infelizmente perseguem os 

digníssimos responsáveis desta Edilidade pela gestão e coordenação dos meios 

disponíveis para a árdua missão de empreender, com eficiência, os caminhos óptimos 

para traçar os objectivos e atingir as metas devidas, salvo melhor opinião que eu espero 

fundamentada, não considero  de alguma utilidade a utilização deste funcionário, mesmo 

quando se apresenta ao serviço, num tempo útil que facilmente se demonstrará ser 

muito curto, dados os claros e mais que evidentes constrangimentos que ele provoca.----

----- No entanto, no pleno respeito e com a consciência efectiva dos meus deveres de 

funcionário ao serviço desta Edilidade, deixo à consideração superior a competente 

avaliação, quer da actividade desenvolvida pelo funcionário em causa, quer da minha 

própria actividade”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a referida informação do Chefe da DOM, na defesa 
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prioritária do interesse público, e tendo em consideração a inconstância no serviço do 

técnico fiscal da obra, a Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------ 

----- 1. Revogar a sua deliberação anterior, retirando a fiscalização das obras ao Técnico 

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, designando, a partir desta data e 

até à conclusão dos respectivos processos, como Fiscais das obras, o referido Chefe da 

Divisão de Obras Municipais para a empreitada de Execução das Redes de Água de 

Abastecimento e Residuais de Castelo e o Técnico Superior Principal, JOÃO PEDRO 

MARQUES RODRIGUES para a empreitada de Consolidação da Malha Viária 

Intermunicipal (Segões - E.M. 581-1); -------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que sejam encetadas, com a brevidade possível, junto dos respectivos 

Programas Operacionais, as diligências necessárias que evitem as penalizações 

referidas na informação do Chefe da Divisão de Obras Municipais; ----------------------------- 

----- 3. Que, relativamente aos factos acima enunciados pelo Chefe da Divisão de Obras 

Municipais, sobre o procedimento e comportamento profissional do Técnico Superior 

Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, no que se refere aos seus deveres 

funcionais, sejam pelo Chefe da DOM aduzidas razões de facto e de direito que possam 

conduzir a uma justa decisão da Câmara Municipal; ------------------------------------------------- 

----- 4 . Que o Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, agora 

destituído das suas funções de fiscal das obras, supra referenciadas, proceda à 

transferência de responsabilidades para os actuais fiscais, acima designados, com vista 

à definição clara e objectiva dos valores e outras circunstâncias referentes a cada uma 
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das obras, de forma a permitir uma rápida e eficiente conclusão das mesmas, com justa 

e adequada assunção de responsabilidades por parte dos intervenientes nos processos.  

236 - F01.02.12 - (ARMVTávora) - CONSOLIDAÇÃO DA MALHA VIÁRIA 

INTERMUNICIPAL - E.M. 518 ENTRE CABAÇOS E O LIMITE DO CONCELHO DE 

TABUAÇO- Modificação ao Plano de Trabalhos - Aprovação ================== 

========== Oriundo da firma adjudicatária da obra em epígrafe, PAVIA – 

PAVIMENTOS E VIAS, S.A., presente à reunião um ofício, com a referência, 28/06/ 

EA/CF, datado de 23 de Março, último, registado na Associação Regional dos 

Municípios do Vale do Távora sob o n.º 22, em 27 do mesmo mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante,  apresentando a 

modificação do Plano de Trabalhos com vista à prorrogação legal do prazo de execução 

da obra em 60 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito e relativamente a este assunto, o Chefe de DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, Engenheiro EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a seguinte 

informação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe cabe-me informar V.ª Exa. que a 

prorrogação do prazo contratual agora solicitada, num total de 60 dias, encontra-se 

justificada pelo Plano de trabalhos Definitivo anexo ao ofício n.º 28/06/EA/CF, datado em 

23/03/06, apresentado pela firma adjudicatária, na altura do recomeço dos trabalhos, 

entretanto comunicado ao empreiteiro em causa. ---------------------------------------------------- 

----- Assim, em cumprimento do disposto no Art.º 194.º do Decreto – Lei n.º 59/99, de 2 
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de março, uma vez que a suspensão não foi imputável ao empreiteiro, de acordo com a 

deliberação tomada em reunião do Conselho de Administração de 2005/11/04, deverão 

considerar-se prorrogados os prazos de contrato e do Plano de Trabalhos, sob a forma 

jurídica de prorrogação legal no prazo de 60 dias agora proposto pela adjudicatária.” ----- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Chefe da Divisão de Obras Municipais, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de execução da 

obra em sessenta dias, nos termos do artigo 194.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março. ============================================================== 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

237 - 310/302/154 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA VIARIANTE ESCOLAR E 

ÁREAS ADJACENTES - ARRUAMENTO DE ACESSO AO PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO - Erros e Omissões do Projecto - Aprovação de Trabalhos a 

Mais =============================================================== 

========== Oriundo do Representante do Dono de Obra, Engenheiro EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, bem como dos Representantes da Equipa Projectista, 

presente à reunião uma informação sem referência, datada de 16 de Março, último, que 

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

segundo a qual e feito o enquadramento e justificação técnica da listagem dos erros e 

omissões, com vista à aprovação dos respectivos trabalhos a mais no montante global 

de € 98.327,27 (noventa e oito mil, trezentos e vinte e sete euros e vinte e sete 

cêntimos), correspondente a 21,4%, do valor da adjudicação. ------------------------------------ 
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----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo regime as condições previstas na alínea d) 

do Ponto 2.3.4.2 da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo sido 

cabimentado no dia 10 de Janeiro último, o montante de € 305.243,95 (trezentos e cinco 

mil, duzentos e quarenta e três euros e noventa e cinco cêntimos). ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Apreciadas as explicações insertas na informação do Chefe da Divisão 

de Obras Municipais e Equipa Projectista, com pormenorização presencial do referido 

Chefe da Divisão de Obras Municipais, e tendo em consideração a anulação da fonte de 

financiamento, inicialmente prevista, a que se refere o Acordo de Colaboração celebrado 

com a EP – Estradas de Portugal, E.P.E., a Câmara deliberou, por unanimidade, face à 

complexa e precária situação financeira da obra, que fosse diligenciada oportuna e 

adequada negociação técnico-financeira com a empresa adjudicatária, no sentido de 

enquadrar, por compensação, senão todos, pelo menos a maior parte dos trabalhos aqui 

caracterizados como trabalhos a mais. ===================================== 

238 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 

MUNICIPAL, EM MOIMENTA DA BEIRA - Auto de Medição n.º 6 -  Aprovação ===== 

========== Nos termos e para efeitos da alínea b), do n.º 1, do art.º 18.º, do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, presente à reunião o auto de medição de trabalhos n.º 6, 

da obra em epígrafe, datado de 16 de Março último, do CONSÓRCIO SANTANA & C.ª, 

S.A., E CONDURIL, S.A., no valor de € 365.061,49 (trezentos e sessenta e cinco mil, 
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sessenta e um euros e quarenta e nove cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal no 

montante de € 18.253,07 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e três euros e sete 

cêntimos), num total de € 383.314,56 (trezentos e oitenta e três mil, trezentos e catorze 

euros e cinquenta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo regime as condições previstas na alínea d) 

do Ponto 2.3.4.2 da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo sido 

cabimentado no dia 10 de Janeiro último, o montante de € 797.620,00 (setecentos e 

noventa e sete mil e seiscentos e vinte euros). -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Auto de 

Medição de Trabalhos, no valor global de € 383.314,56 (trezentos e oitenta e três mil, 

trezentos e catorze euros e cinquenta e seis cêntimos), autorizando e seu pagamento. = 

239 - 310/302/414 - CRIAÇÃO DA ZONA DE LAZER DE LEOMIL / CIRCUITO DE 

MANUTENÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS ADJACENTES - Conta Final ======= 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, presente à reunião a informação 

com a referência 6-LS/DOM/2006, datada de 20 de Março, último, que acompanha a 

conta final da obra em epígrafe, com o seguinte teor:------------------------------------------------ 

----- “Relativamente à empreitada de “CRIAÇÃO DA ZONA DE LAZER DE LEOMIL / 

CIRCUITO DE MANUTENÇÃO – PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS ADJACENTES”, (e de 
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acordo com o estipulado nas alíneas a) e b), do art.º 221.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 

2 de Março), apresenta-se em anexo a sua Conta Final, já subscrita pelos 

representantes do Dono da Obras e do Empreiteiro. ------------------------------------------------ 

----- Entretanto, dever-se-á enviar à Firma Adjudicatária, (por carta registada com aviso 

de recepção), cópia da mesma, incluindo o respectivo mapa descritivo, visto que o seu 

representante prescindiu da formalidade prevista no n.º 1, do art.º 222.º, do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 2 de Março, sem ter deduzido qualquer reclamação”. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

devendo ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos do n.º 1, do art.º 

222.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. =============================== 

240 - 310/302/419 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DE VILA DA RUA 

- MOIMENTA DA BEIRA -  Abertura de Concurso Público ===================== 

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

9 de Novembro de 2005, exarada a folhas 52 e 53, ponto 54, do livro de actas n.º 123, 

em que  foi deliberado emitir parecer favorável, presente à reunião a informação com a 

referência JP16/DOM/2006, datada de 11 do corrente mês de Abril, do Técnico Superior 

Principal, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES com o seguinte teor:---------------------- 

----- “Para efeitos de execução da Empreitada, apresenta-se o respectivo processo para 

aprovação e Abertura de Concurso Público, com uma base de licitação de 649.089,13 € 

e um prazo de execução de 12 meses. ------------------------------------------------------------------ 

----- Mais se informa que se prevê para a execução da empreitada cerca de 70% para o 
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ano de 2006 e os restantes 30% durante o ano de 2007”. ----------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 0303/07010401 onde, em 11 do corrente mês de Abril, existia um 

saldo disponível de € 395.016,94, estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 2.4.2., com o código 02 e número de projecto 19/2006, com 

a dotação de € 200.000,00. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar o Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Medições, Estimativa 

Orçamental e Anúncio de Concurso; --------------------------------------------------------------------- 

----- b) Abrir concurso público, nos termos do artº. 80º. do Decreto-Lei 59/99, de 2 de 

Março;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Designar, para assinar o auto de consignação e fiscal da obra, para efeitos do 

disposto dos Capítulo II e VI, do mesmo Decreto-Lei, o Técnico Superior Principal, JOÃO 

PEDRO MARQUES RODRIGUES, Engenheiro Civil, a quem são conferidos, para o 

efeito, todos os poderes ali previstos; -------------------------------------------------------------------- 

----- d) Nomear, tendo em conta o disposto no nº. 1, do artigo 60º., do referido Decreto-

Lei n.º 59/99, de 2 de Março, as seguintes comissões de acompanhamento: ---------------- 

1. Comissão de Abertura das Propostas:------------------------------------------------------------ 

----- a) ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, Vereador em Regime de Tempo 

Inteiro, que preside; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- b) EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, Chefe da Divisão de Obras 

Municipais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- c) ANA MARIA ALMEIDA LOPES AGUIAR, Assistente Administrativa, como 

secretária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Comissão de Análise das Propostas:-------------------------------------------------------------- 

----- a) ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, Vereador em Regime de Tempo 

Inteiro, que preside; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, Técnico Superior Principal; ----------------- 

----- c) LUÍS MANUEL FILPE DA SILVA, Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento 

Estratégico. ========================================================== 

241 - 310/302/521 - CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO DO CEMITÉRIO 

DE MOIMENTA DA BEIRA - Conta Final =================================== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, presente à reunião a informação 

com a referência 7-LS/DOM/2006, datada de 20 de Março, último, que acompanha a 

conta final da obra em epígrafe, com o seguinte teor:------------------------------------------------ 

----- “Relativamente à empreitada de “CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO 

DO CEMITÉRIO DE MOIMENTA DA BEIRA”, (e de acordo com o estipulado nas alíneas 

a) e b), do art.º 221.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março), apresenta-se em anexo 

a sua Conta Final, já subscrita pelos representantes do Dono da Obras e do Empreiteiro.  

----- Entretanto, dever-se-á enviar à Firma Adjudicatária, (por carta registada com aviso 
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de recepção), cópia da mesma, incluindo o respectivo mapa descritivo, visto que o seu 

representante prescindiu da formalidade prevista no n.º 1, do art.º 222.º, do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 2 de Março, sem ter deduzido qualquer reclamação”. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

devendo ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos do n.º 1, do art.º 

222.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. =============================== 

242 - 310/308/000 - EDP DISTRIBUIÇÃO - Remodelações Efectuadas e a Efectuar no 

Concelho de Moimenta da Beira  ======================================== 

========== Oriundo da EDP DISTRIBUIÇÃO, presente à reunião um ofício, com a 

referência, Carta 38 / 06/ ARBL, datado de 17 de Março, último, registado nesta Câmara 

sob o n.º 2225, em 23 do mesmo mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante,  informando da evolução das remodelações 

já efectuadas e a efectuar no Município de Moimenta da Beira. -------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do programa de investimento realizado 

em 2005, aguardando a apresentação do Plano de Investimento a prever para o ano de 

2006, de acordo com o estabelecido no contrato de concessão. =================== 

243 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA - Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira - Aprovação ======= 

========== Presente à reunião uma proposta de Protocolo de Cooperação Técnica e 

Financeira, acompanhada da ficha de candidatura e do respectivo regulamento a 

celebrar com as Juntas de Freguesia, que nesta acta se consideram integralmente 
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transcritos e dela fica a fazer parte integrante, visando a criação de condições técnicas 

financeiras que permitam às referidas Juntas de Freguesia realizar investimentos que, 

apesar de menor dimensão, não deixam de ser vitais para um crescimento equilibrado 

dos nossos espaços comunitários. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar genericamente a 

referida proposta de Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira, nos termos da 

alínea b), do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, devendo ser 

submetido à apreciação e votação da Assembleia Municipal, tendo em conta o disposto 

no n.º 1, de artigo 66.º do diploma legal referido. ============================== 

 03.02 - DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

244 - 340/996/000 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Pedido de emissão de 

parecer - Programa AGRO - Medida 3 - Desenvolvimento Sustentável da Floresta = 

========== Oriundo do Grupo FLOPONOR - Florestas e Obras Públicas do Norte, 

S.A., presente a reunião um requerimento, do seguinte teor: --------------------------------------

----- "(...) proponente num projecto Florestal no âmbito do Programa AGRO - Programa 

Operacional Agricultura e Desenvolvimento Rural, Medida 3 - Desenvolvimento 

Sustentável das Florestas. Vem a Empresa Floponor, Florestas e Obras Públicas, S.A 

pela presente requerer a V. Ex.ª Parecer do Município de Moimenta da Beira 

relativamente ao enquadramento no P.D.M. (RAN e REN, inclusivé) no âmbito das 

classes de espaços constantes no P.D.M. das áreas para que se preconizam os 



 FlFlFlFl.263 

______________ 

 
                                                           06.04.12 

 
Livº .  124L ivº .  124L ivº .  124L ivº .  124     

                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 

                                                                   
 

investimentos e se está previsto nas áreas a projecto a construção de vias de 

comunicação, zonas industriais, etc. ---------------------------------------------------------------------

----- Agradecíamos assim a emissão do referido Parecer, assim como cópias das cartas 

de ordenamento e condicionantes do PDM para a referida área do projecto". ---------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, a mesma prestou a informação n.º 17-LS/DPOM/06, 

datada de 30 de Março último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, informa que a 

maioria das parcelas surgem em áreas consideradas "Espaços Florestais". ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer de acordo com a 

informação técnica. ==================================================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

245 - 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 n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º3, 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 "PROCESSOS SIMPLES", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES", e "PROJECTO DE ARQUITECTURA" que, no âmbito da 
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Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 03 do referido mês de Novembro, foram objecto de decisão: ------- 

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

----- CENTRO COMUNITÁRIO DE ALVITE, para prorrogação da licença de construção 

n.º 93/05, a que se refere o Proc. n.º 608.01; --------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ REBELO DA ROCHA, para construção de um telheiro,  com a área de 45 m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Quinta Nova", na localidade de Vide, 

Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 350.05; --------------------------------------------- 

----- AGRIPINO ALBERTO SILVA, para construção de uns arrumos, com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Varzea", Freguesia de Caria, a 

que se refere o Proc.º n.º 404.05; ------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA AUGUSTA, para acabamentos da sua habitação, sita na localidade de 

Prados de Baixo, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 47.06; ----------------------- 

----- GENTIL AMADO AFONSO, para construção de uns anexos, com a área de 36 m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Eira do Forno", na localidade e 

Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 59.06; --------------------------------------------- 

----- MARIA DOS REMÉDIOS, para reparação do telhado de 80 m2, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado "Arroupica", Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º 

n.º 91.06; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ARTUR DE OLIVEIRA LOPES, para substituição do telhado da sua casa de 

habitação em 40 m2, sita na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se 
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refere o Proc.º n.º 92.06; -------------------------------------------------------------------------------------

----- QUINTA D. MOURA HOTELARIA, LD.ª, para acabamentos, constantes de pinturas 

de um edifício, sito na Avenida 25 de Abril, na Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 93.06; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- FERNANDO VIEIRA, para construção de uns arrumos agrícolas com a área de 24 

m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Lavandeira", na Freguesia de 

Sever, a que se refere o Proc.º n.º 94.06; --------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS ALBERTO RIBEIRO CORREIA, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 40 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Regueira", Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 95.06; ----------------------------- 

----- COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA PAROQUIAL DE SARZEDO, para 

reparação de um telhado e tecto da Igreja, sita na localidade e Freguesia de Sarzedo, a 

que se refere o Proc.º n.º 99.06; ---------------------------------------------------------------------------  

----- ALICE MARIA LEITÃO CARDOSO DE CASTRO, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Tapada", na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º 

n.º 103.06; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ACÁCIO BOTELHO DOS ANJOS, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 10 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Rua da Mina - Vale 

D´asno", Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 104.06. ---------------------------------  

PROCESSOS SIMPLES COM CONDICIONANTES: =========================== 
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----- JULIETA DULCE SOBRAL PINTO DE SOUSA LAUREANO,  para construção de 

uns arrumos agrícolas, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito na Estrada 

Nacional, na localidade de Vila da Rua, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 

265.05, devendo a requerente solicitar à Fiscalização Municipal a implantação da 

referida construção. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, para reconstrução de um muro de 

vedação com 30 metros, que pretende levar a efeito na localidade de Arcozelo da Torre, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 90.06, devendo o requerente 

solicitar à Fiscalização Municipal  o alinhamento do referido muro. ----------------------------- 

----- ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL ARCOZELENSE, para rebocos da 

construção existente com ocupação da via pública em 20 metros, que pretende levar a 

efeito na Rua do Quelho, na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, a 

que se refere o Proc.º n.º 98.06, devendo a requerente salvaguardar a normal circulação 

de trânsito e de peões, na referida via. ------------------------------------------------------------------ 

----- ELÍSIO ALMEIDA BATISTA, para limpeza das fachadas e pinturas com ocupação 

da via pública em 20 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Pelourinho", 

Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º 100.06, devendo o requerente 

salvaguardar a normal circulação de trânsito e de peões na referida via. --------------------- 

----- MANUEL DUARTE GOMES PROENÇA, para reconstrução de um muro com 18 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Monte Gordo", nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 101.06, devendo o requerente solicitar à 
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Fiscalização Municipal o alinhamento do referido muro. -------------------------------------------

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

-----  MANUEL AGOSTINHO LOPES RODRIGUES, para reconstrução de um edifício 

para habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua 31 de Janeiro, na Vila de 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 232.05. ---------------------------------------------------------- 

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

246 – 360/338/491.96 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de melhoramento e 

execução de arruamento frontal ao edifício - Proc.º 491/96 ==================== 

========== Oriundo da SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CABRAL & RAMOS, LD.ª, 

presente à reunião um requerimento, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, solicita 

a execução do arruamento frontal ao seu edifício. ---------------------------------------------------- 

----- Submetido o pedido à COMISSÃO DE VISTORIAS, a mesma prestou a seguinte 

informação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- " O arruamento em causa não está contemplado nas infraestruturas deste 

loteamento". ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a cedência do terreno para o arruamento, 

como espaço importante para operacionalizar os arruamentos adjacentes, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, proceder, logo que possível,  à pavimentação do respectivo 

arruamento. ========================================================== 

247 – 360/338/409.99 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 
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Reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar ===================== 

========== Oriundos do Senhor MANUEL SANTANA FERREIRA CENTEIO, presentes 

à reunião os projectos de especialidades relativos à reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita na Travessa 31 de Janeiro, na Vila de Leomil. ---------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 58-RJ/DPOM/06, 

datada de 04 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

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

248 – 360/338/537.04 – OBRAS PARTICULARES – Pedido para levantar a licença de 

utilização sem apresentação do documento de legitimidade ================== 

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

07 de Dezembro de 2005, exarada a folhas 150, ponto 170, do livro de actas n.º 123, em 

que foi deliberado conceder ao Senhor JOSÉ DA FONSECA MERGULHÃO mais um 

prazo de 90 (noventa) dias para apresentar o documento de legitimidade, sob pena de, 

em tempo, não ser emitida a respectiva licença de utilização, presente à reunião um 

requerimento, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------- 

----- " (...) vem por este meio requerer que lhe seja emitida a Licença de Utilização, tendo 

em conta que a Certidão da Conservatória, bem como o Contrato de Arrendamento, já 

entregues, conferem ao proprietário e ao requerente a legitimidade necessária para 
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efectuar a intervenção proposta, que incide apenas no rés-do-chão da construção 

existente". -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar o documento de 

legitimidade apresentado pelo requerente como bastante, pelo que deve ser dado 

seguimento ao pedido de vistoria. ========================================= 

249 – 360/338/236.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Ampliação de uma habitação unifamiliar ================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido proceder à audiência do Senhor 

JORGE MANUEL MARTINS DE OLIVEIRA, relativamente à ampliação de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Portela", na  

Freguesia de Leomil, presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por 

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

integrante em que, pelos motivos alí descritos, solicita a aprovação da pretensão. --------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 80-SV/DPOM/06, 

datada de 30 de Março último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma ampliação vertical em área já 

edificada, e dado que se insere numa zona dotada de infraestruturas e praticamente 
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urbanizada,  a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo o requerente entregar o documento de legitimidade, aquando da apresentação 

dos projectos de especialidades. ========================================== 

250 – 360/338/295.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um armazém para arrumos agrícolas - Parecer emitido pelo E.P. - 

Estradas de Portugal, E.P.E.============================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar parecer à EP - Estradas de 

Portugal, E.P.E sobre cada uma das implantações, relativamente à construção de um 

armazém para arrumos agrícolas, que o Senhor SILVIO BORGES PINTO pretende levar 

a efeito no lugar denominado "Tapada", na Freguesia de Rua,  presente à reunião o 

processo,  acompanhado do parecer da  EP - Estradas de Portugal, E.P.E., que nesta 

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

pelos motivos alí descritos, informa que não pode emitir um parecer concreto sobre as 

implantações propostas.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 18-LS/DPOM/06, 

datada de 30 de Março último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

favorável à  proposta n.º 1, e parecer desfavorável à proposta n.º 2. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os diversos pareceres emitidos pela  EP - Estradas de 
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Portugal, E.P.E. sobre as propostas de localização do armazém requerido, e tendo em 

conta que a Câmara pretende manter livres os corredores previstos para o IC26, a  

mesma deliberou, por unanimidade, aprovar a localização inscrita na proposta n.º 1, das 

duas últimas propostas apresentadas, devendo o requerente responsabilizar-se por 

quaisquer implicações que advenham da implantação do IC26, relativamente à 

construção que pretende edificar. -------------------------------------------------------------------------

----- Nesta perspectiva, mais foi deliberado e também por unanimidade, aprovar o 

projecto de arquitectura. ================================================ 

251 – 360/338/369.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de  arrumos =============================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido proceder à audiência do Senhor 

VASCO JÓIA COIMBRA, relativamente à construção de uns arrumos, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Travessa", Freguesia de Castelo, presente à reunião 

o processo, acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, solicita a aprovação da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 69-SV/DPOM/06, 

datada de 14 de Março último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 
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desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata da legalização de um anexo já construído, 

entre outros dois já igualmente licenciados, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o respectivo projecto de arquitectura. ================================ 

252 – 360/338/421.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

========== Oriundos da Senhora MARIA HELENA COELHO PAIVA TELES, presentes 

à reunião os projectos de especialidades relativos à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Vale Melhor", Freguesia de 

Paçô. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 59-RJ/DPOM/06, 

datada de 04 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

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

253 – 360/344/245.92 – OBRAS PARTICULARES - Pedido de Constituição de 

Propriedade Horizontal - Alteração ======================================= 

========== Oriundo dos Senhores ABEL ALMEIDA MONGE e ANTÓNIO SEQUEIRA 

CARDOSO, presente à reunião um pedido de certidão de constituição de propriedade 

horizontal, relativamente à construção de um edifício destinado a habitação, sito no lugar 
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denominado "Andinhos", nesta Vila de Moimenta da Beira. --------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 38-

OS/DPOM/2006, datada de 28 de Março, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação favorável atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, considerar que o referido pedido reúne as condições 

previstas no art.º 1421.º do Código Civil e, consequentemente, emitir a certidão em 

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

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

directamente respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o mesmo 

ausentou-se da reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos da 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, de 18 de Setembro. ======================= 

254 – 360/347/06.92 – LOTEAMENTOS URBANOS - Auto de Vistoria para efeitos de 

redução parcial da caução, emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 

Armamar e Moimenta da Beira, C.R.L. ==================================== 

========== Oriundo da Firma PLACALVES, presente à reunião um requerimento, a 

solicitar a redução da caução prestada na sua totalidade, referente às obras de 
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urbanização, da operação de loteamento, sito no lugar denominado "Beira Paradinha", 

Freguesia de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS, desta Câmara,  

a mesma elaborou o Auto de Vistoria, acompanhado da informação n.º JP15/DOM/2006, 

datada de 27 de Março, último, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e 

dela ficam a fazer parte integrante, segundo o qual, e pelas razões alí expostas, deverá 

ser reduzido apenas o valor parcial de € 16.636,65 ( dezasseis mil, seiscentos e trinta e 

seis euros e sessenta e cinco cêntimos) do valor global € 37.492,30 (trinta e sete mil, 

quatrocentos e noventa e dois euros e trinta cêntimos), ficando deste modo, como 

garantia, ainda retido o valor de € 20.855,65 ( vinte mil, oitocentos e cinquenta e cinco 

euros e sessenta cinco cêntimos), nos termos da alínea b), do nº. 3 e  nº. 4, do artigo 

24º., do Decreto-Lei nº. 448/91, de 29 de Novembro.  ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos das disposições 

legais supra citadas, reduzir o valor parcial de € 16.636,65 (dezasseis mil, seiscentos e 

trinta e seis euros e sessenta e cinco cêntimos), devendo ficar ainda retido, como 

garantia, o valor remanescente de € 20.855,65 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e cinco 

euros e sessenta cinco cêntimos). ========================================= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

255 – 360/347/01.94 – LOTEAMENTOS URBANOS - Auto de Vistoria para efeitos de 
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recepção provisória das obras de urbanização ============================= 

========== Oriundo da Firma SOCILOTES - Comércio de Lotes Construção Urbana,  

presente à reunião um requerimento a solicitar a libertação total da garantia bancária 

relativa às obras de urbanização, da operação de loteamento, sito no lugar denominado 

"Chão das Vinhas ou Rebolal ", Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS, desta Câmara,  

a mesma elaborou o Auto de Vistoria, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual, e pelas razões alí 

expostas, as referidas obras de urbanização estão executadas de acordo com o projecto 

e estimativa orçamental, pelo que podem ser recebidas provisoriamente a partir da data 

do auto de vistoria. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar as referidas obras 

de urbanização recebidas provisoriamente, nos termos do artigo 87º., do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 

de 4 de Junho, devendo ser contado o prazo de garantia de cinco anos, a partir desta 

data, para efeitos de nova vistoria com vista à recepção definitiva das mesmas, após o 

que deverá ser libertado o valor de € 6.664,88 (seis mil, seiscentos e sessenta e quatro 

euros e oitenta e oito cêntimos), correspondente a 10% do valor da caução inicial, que 

se encontra retido. ===================================================== 

256 – 360/347/02.98 – LOTEAMENTOS URBANOS - Auto de Vistoria para efeitos de 

redução da caução =================================================== 
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========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVA, presente à reunião 

um requerimento a solicitar a redução da caução prestada pela garantia bancária, 

emitida pela Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 71.253,71 (setenta e um mil, 

duzentos e cinquenta e três euros e setenta e um cêntimos), relativa às obras de 

urbanização da operação de loteamento, sito no lugar denominado "Rebolal ", Freguesia 

de Arcozelos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS, desta Câmara,  

a mesma elaborou o Auto de Vistoria, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual, e pelas razões alí 

expostas, não deverá ser reduzido qualquer valor da  caução. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não reduzir qualquer valor  da 

caução, pelas razões expostas no Auto de Vistoria emitido pela respectiva Comissão. == 

257 –  360/347/07.01 – LOTEAMENTOS URBANOS - Auto de Vistoria para efeitos de 

redução da caução das obras de urbanização ============================== 

==========  Presente à reunião o processo de loteamento nº. 07/2001, pertencente à 

Firma ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LD.ª, com vista à 

redução da caução prestada no valor de € 141.686,24m (cento e quarenta e um mil, 

seiscentos e oitenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos), relativa às obras de 

urbanização da referida operação de loteamento, sito no lugar denominado "Poça Nova 

", nesta Vila de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS, desta Câmara,  
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a mesma elaborou o Auto de Vistoria, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual, e pelas razões alí 

expostas, deverá, nesta data, ser reduzido o valor parcial de € 60.099,35 ( sessenta mil 

e noventa e nove euros e trinta e cinco cêntimos), atingindo-se o valor máximo de 90% 

de redução da caução legalmente prevista, ficando deste modo, como garantia, ainda 

retido o valor de € 14.168,62 ( catorze mil, cento e sessenta e oito euros e sessenta e 

dois cêntimos), correspondente a 10% do valor inicial da garantia, conforme alínea b), do 

nº. 4 e nº. 5, do artigo 54.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos das disposições 

legais supra referidas, reduzir o valor de € 60.099,35 (sessenta mil e noventa e nove 

euros e trinta e cinco cêntimos),  devendo ficar ainda retido, como garantia, o valor 

remanescente de € 14.168,62 ( catorze mil, cento e sessenta e oito euros e sessenta e 

dois cêntimos), correspondente a 10% do valor da caução inicial. ================= 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

directamente respeito ao Vereador em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, o mesmo 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. ====================================================== 
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258 – 360/347/05.02 – LOTEAMENTOS URBANOS - Auto de Vistoria para efeitos de 

recepção provisória das obras de urbanização ============================= 

========== Oriundo da Firma ERNESTO DE MATOS  & MALAIA Ld.ª,  presente à 

reunião um requerimento a solicitar a recepção definitiva das obras de urbanização, 

relativamente à operação de loteamento, sito no lugar denominado "Fontainhas ", na 

localidade da Granjinha, Freguesia de Sever. --------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS, desta Câmara,  

a mesma elaborou o Auto de Vistoria, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual, e pelas razões alí 

expostas, as referidas obras de urbanização estão executadas de acordo com o projecto 

e estimativa orçamental, pelo que podem ser recebidas provisoriamente a partir da data 

do auto de vistoria. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar as referidas obras 

de urbanização recebidas provisoriamente, nos termos do artigo 87º., do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 

de 4 de Junho, devendo ser contado o prazo de garantia de cinco anos, a partir desta 

data, para efeitos de nova vistoria com vista à recepção definitiva das mesmas, após o 

que deverá ser libertado o valor de € 6.490,20 (seis mil, quatrocentos e noventa  euros e 

vinte cêntimos), correspondente a 10% do valor da caução inicial, que se encontra 

retido. ============================================================== 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 
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========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, regressou à reunião. ====================  

259 – 360/347/02.06 – LOTEAMENTOS URBANOS - Pedido de destaque de parcela  

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO CARDOSO RIBEIRO, presente à reunião 

um pedido de certidão de destaque de parcela de terreno com a área de 1.300m2 de um 

terreno com a  área total de 5.850m2, sito no lugar denominado "Marmelal", na 

localidade de Vide, Freguesia de Rua. ------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 40-

OS/DPOM/2006, datada de 31 de Março, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado que se considera o caminho como "arruamento público", a 

Câmara deliberou, por unanimidade,  aprovar o destaque da referida parcela, dado que 

reúne as condições previstas nas alíneas a) e b), do n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho, 

devendo ser emitida a certidão em conformidade. ============================= 

260 – 360/991/36.06 – OBRAS PARTICULARES - Pedido de certidão de 

emparcelamento ===================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOAQUIM FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, presente à 

reunião um requerimento em que requer certidão em como dois prédios contíguos, sitos 
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na Rua da Fonte, na localidade de Prados de Cima, Freguesia de Rua podem ser 

anexados, sem que o processo tenha de ser objecto de qualquer operação de 

loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 16 -

LS/DPOM/2006, datada de 30 de Março, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão em 

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

261 – 710/714/300 – ENSINO PRÉ E PRIMÁRIO – CONTRATO-PROGRAMA  

“GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO” ============================== 

========== Oriundo da DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE, 

presente à reunião o Contrato - Programa “Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico”, estabelecido entre esta Direcção 

Regional e a Câmara Municipal, devidamente assinado e autenticado.------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea l) do n.º 1 

do artigo 64.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 65.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
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Setembro, ratificar a assinatura do Senhor Presidente da Câmara no referido Contrato-

Programa.=========================================================== 

262 – 710/713/100 – ASSOCIAÇÕES CULTURAIS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA DE SOUTOSA – Relatório de Actividades de 2005 e Plano de 

Actividades e Estimativa Orçamental para 2006 ============================ 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SOUTOSA, 

presente à reunião o Relatório de Contas, do ano de 2005, e, ainda, o Plano de 

Actividades e estimativa orçamental para o ano de 2006.------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Vereador, do Pelouro da Cultura, JORGE DE 

JESUS COSTA, o mesmo prestou a seguinte informação:----------------------------------------- 

----- “1) Depois de contactar o Sr. Presidente da Associação Recreativa de Soutosa e 

tendo-lhe explicado qual o procedimento que está a ser implementado pela Câmara 

Municipal, relativamente à atribuição de apoios às actividades a desenvolver pelas 

Associações, ele informou-me que dos documentos apresentados ainda não constava o 

pedido de apoio financeiro, mas que compreendendo o modus operandi da Câmara 

Municipal, seleccionava como mais significativa a actividade “V.º Passeio BTT – Trilhos 

do Demo 2006”, como sendo aquela que mais projecção tem tido e por isso aquela que 

maior empenho exigirá, já no próximo 1 de Maio.----------------------------------------------------- 

----- 2) De acordo com o Orçamento já apresentado e tendo em conta o Relatório de 

Contas do ano anterior, o apoio solicitado de cerca de € 1.250,00 (mil duzentos e 

cinquenta euros) é idêntico ao concedido em ano anterior.----------------------------------------- 
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----- Assim sou do parecer que deve ser este o apoio a conceder.”------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 04/04.07.01, onde, em 05 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 133.541,25 (cento e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e um euros e 

vinte e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais 

no objectivo 2.5.2, código 0101 e n.º 38/2004, com a dotação € 43.250,00 (quarenta e 

três mil, duzentos e cinquenta euros).-------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de € 

1.250,00 ( mil duzentos e cinquenta euros) destinado a promover especialmente o “ V.º 

Passeio BTT – Trilhos do Demo 2006 e o VII.º Passeio Pedestre.” ================= 

263 – 710/714/000 – CULTURA E ACÇÃO SOCIAL -  SINDICATO DOS 

PROFESSORES DA REGIÃO CENTRO – Tomada de posição ================== 

========== Oriundo do SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIÃO CENTRO, 

presente à reunião um fax, datado de 30 de Março, último, com a tomada de posição do 

referido Sindicato, relativo às “pequenas obras” para as quais a DIRECÇÃO REGIONAL 

DE EDUCAÇÃO DO CENTRO, em mail enviado às Escolas, solicitou uma estimativa de 

custos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

264 – 710/714/300 – ENSINO PRÉ E PRIMÁRIO – AUXILIOS ECONÓMICOS  PARA 

ALUNOS CARENCIADOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ================== 
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========== Oriunda da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL e no seguimento 

da deliberação tomada em reunião de 15 de Março do corrente ano, exarada a folhas 

176, ponto 166, deste livro de actas, em que foi aprovada a lista dos alunos carenciados, 

presente à reunião a Informação n.º 05/DASC/2006, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que, pelas 

razões ali descritas, há necessidade de acrescentar mais dois alunos à referida lista.------ 

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

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

orgânico-económica 04/04.07.01, onde, em 12 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 108.277,53 (cento e oito mil duzentos e setenta e sete euros e cinquenta 

e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no 

objectivo 2.1.2, código 01 e n.º 2004/13, com dotação de € 56.527,53 (cinquenta e seis 

mil quinhentos e vinte e sete euros e cinquenta e três cêntimos).--------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão dos dois 

alunos na lista anteriormente aprovada. ===================================== 

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 pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente distribuída, 
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fotocópia, a todos os membros da Câmara. ----------------------------------------------------------- 

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

20H30============================================================== 

 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 
 


