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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZ DE MAIO DO ANO DE DOIS 

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

ACTA Nº. 10/06  

========== Aos dez dias do mês de Maio 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, 

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 

Vice-Presidente da Câmara, que substitui o Senhor Presidente, nos termos do Despacho 

datado de 28 de Outubro de 2005, a que se refere o ponto 003, da acta                                                                                                                              

nº. 22/05, 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  Vice-Presidente foi 

declarada aberta a reunião, quando eram 09H30. ============================= 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº. 1, do artº. 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta do Senhor Presidente da Câmara, que se encontra a participar no 

Congresso “XXIII Estados Gerais do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa”, na 

Áustria. ============================================================= 

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

025 - 150/158/000 – 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 nº. 123, em que foram aprovadas as delegações  e sub-delegações de 

competências fixadas 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/2000, de 11 de Janeiro, a seguir se identificam os 

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

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

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

----- ÀLVARO PEREIRA BARRADAS – Praça Senhora das Mercês, Bloco 3 – R/C 

Esquerdo, Moimenta da Beira, colocação de um reclamo luminoso. ---------------------------- 
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----- CAFÉ BAR RESTAURANTE “O ANTÓNIO” DE ANTÓNIO ANIBAL C. VEIGA 

ROCHA – Cruzamento de Paraduça, Freguesia de Leomil, Município de Moimenta da 

Beira, colocação de um reclamo luminoso. ------------------------------------------------------------- 

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

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

026 – 210/200/400 – IMT – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES 

ONEROSAS DE IMÓVEIS – Pedido de Isenção efectuado por Sérgio de Almeida 

Trindade =========================================================== 

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

23 de Novembro de 2005, exarada a folhas 95, ponto 104, do livro de actas nº. 123, em 

que foi deliberado elaborar um Regulamento, nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, que defina, ainda que genericamente, as condições específicas em que 

interessa ao Município conceder as isenções em causa, presente à reunião o respectivo 

processo, acompanhado de uma carta do Senhor SÉRGIO DE ALMEIDA TRINDADE, 

sem data e registada nesta Câmara Municipal, em 10 de Abril, último, sob o n.º 2691, 

solicitando, pelas razões ali expostas, a emissão do parecer favorável relativamente à 

de isenção de IMT, nos termos da alínea j), do artigo 6º., conjugado com o nº. 4, do 

artigo 9º., do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis, em consequência da aquisição de um prédio rústico destinado à primeira 

instalação como jovem agricultor, com projecto aprovado pelo IFADAP.----------------------- 
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----- Submetido o assunto à Secção de Aprovisionamento e Património, a mesma 

prestou a Informação NA/16/2006, datada de 18 de Abril, último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apontando, pelas 

razões ali invocadas, para o indeferimento de tal pretensão.--------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara se inclina para indeferir o pedido de 

emissão de parecer favorável, relativamente à isenção de IMT, pelas razões insertas na 

informação supra referida, a mesma deliberou, por unanimidade, notificar o requerente 

para, querendo, nos termos do artigo 100º., do Código do Procedimento Administrativo, 

se pronunciar, por escrito,  sobre o sentido da sua decisão. ====================== 

027 – 210/207/000 -  JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELOS- Pedido de Subsídio  

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

reunião um ofício datado de 24 de Abril, último, e registado nesta Câmara Municipal em 

26 do mesmo mês, sob o n.º 3023, solicitando a atribuição de um subsídio no montante 

de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), para a realização de um passeio de BTT no 

dia 07 do corrente mês. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Técnica Administrativa e Financeira, CRISTINA DO CÉU 

RODRIGUES ROSÁRIO, com o seguinte teor:--------------------------------------------------------

----- "No âmbito da alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

alterado pela Lei 5-A/2002, " Compete à Câmara Municipal, no que respeita às suas 

relações com outros órgãos autárquicos... deliberar sobre formas de apoio às 

freguesias...". Mais se informa que este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 
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orgânico – económica 04/04050102 onde, em 02 do corrente mês existia um saldo 

disponível de € 5.253,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e três euros)." --------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta as actividades desportivas permanentes  

desenvolvidas pelo “Grupo Abóboras Rolantes”, no âmbito do cicloturismo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de € 750,00 (setecentos e 

cinquenta euros), para os fins propostos. ---------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, exortar o referido Grupo a 

constituir-se estatutária e legalmente como associação desportiva e recreativa sem fins 

lucrativos. =========================================================== 

028 – 210/207/000 -  AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA 

BEIRA- Pedido de Subsídio ============================================ 

========== Oriundo do Agrupamento de Escolas referenciado em epígrafe, presente à 

reunião o Relatório de Contas do ano de 2005,  e Plano de Apoio à Educação do 

Concelho de Moimenta da Beira, para o ano de 2006,  registado nesta Câmara 

Municipal em 14 de Março, último, sob o n.º 1968, a  solicitar  a  atribuição de um 

subsídio no montante de € 77.299,66 (setenta e sete mil, duzentos e noventa e nove 

euros e sessenta e seis cêntimos), para apoio à Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do 

Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira. ------------------------------------------ 

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

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

orgânica–económica 04/040301 onde, em 24 de Abril, último, existia um saldo 
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disponível de € 93.856,23 (noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e seis euros e 

vinte e três cêntimos),estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no 

objectivo 2.1.1., código 03 e projecto nº. 7/2006, no montante de € 60.000,00 (sessenta 

mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência da 

verba de € 60.000,00 (sessenta mil euros), destinada a comparticipar o projecto 

educativo de apoio à Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo, do Agrupamento Vertical de 

Escolas de Moimenta da Beira, a pagar em duodécimos.  ======================= 

029 – 210/207/000 – FESTAS DE S. JOÃO 2006 - Procissão de S. João Baptista  – 

Pedido de subsídio =================================================== 

========== Oriundo do Pároco e Conselho Económico Paroquial de Moimenta da 

Beira, presente à reunião um documento datado de 02 do corrente mês, e registado 

nesta Câmara Municipal em 03 do mesmo mês,  sob o n.º 3208, a solicitar informação 

sobre a disponibilidade de verba a atribuir para a Procissão de S. João Baptista, a 

realizar no dia 24 do próximo mês de Junho, no âmbito das Festas de S. João. ------------- 

----- Traz inserta informação da Técnica Administrativa e Financeira, CRISTINA DO CÉU 

RODRIGUES ROSÁRIO, com o seguinte teor:--------------------------------------------------------

----- "No âmbito da alínea b), do nº. 4, do artigo 64º., da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

alterado pela Lei 5-A/2002, "Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a 

actividades de interesse municipal ... apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 
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recreativa ou outra...". Mais se informa que este encargo tem cabimento na rubrica 

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

saldo disponível de € 62.761,13 (sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e um euros 

e treze cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no 

objectivo 2.5.1., código 0101 e projecto nº. 34/2004, no montante de € 15.717,13 (quinze 

mil, setecentos e dezassete euros e treze cêntimos)."----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a participação voluntária desta Instituição, e tendo em 

conta as dificuldades financeiras existentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir ao Conselho Económico Paroquial de Moimenta da Beira um subsídio 

correspondente à verba orçamental disponível, nesta data, de € 15.000,00 (quinze mil 

euros), destinado a comparticipar as despesas com a realização do referido evento 

religioso. ============================================================ 

030 – 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 Abril, último, que nesta 

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

montante de € 718.111,69 (setecentos e dezoito mil, cento e onze euros e sessenta e 

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

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

031 - 230/999/000 -  I DUATLO/BTT MOIMENTA DA BEIRA - Quinta do Ribeiro - 

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

reunião o Quadro Resumo Contabilístico,  referente à realização do "I DUATLO/BTT 

MOIMENTA DA BEIRA - Quinta do Ribeiro".----------------------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

032 – 130/150/700 – CONCURSO PÚBLICO PARA A CESSÃO DO DIREITO DE 

USUFRUTO DE UM ESPAÇO COM 40 M2 QUE CONTÉM IMPLANTADA UMA 

ESTRUTURA EM MADEIRA COM A ÁREA DE 18 M2 NA PRAIA FLUVIAL DA 

BARRAGEM DO VILAR – Designação da Comissão de Abertura e Análise das 

Propostas ========================================================== 

========== Oriundo do Assistente Administrativo, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, 

presente à reunião a Informação n.º NA/20/2006, datada de 21 de Abril, último, 

informando da necessidade de activar o processo para concurso de cessão do direito de 

usufruto do Bar referenciado em epígrafe. Informa ainda da necessidade e conveniência 

da designação de uma Comissão para abertura e análise das respectivas propostas, 

bem como da fixação da base de licitação com vista à respectiva Hasta Pública.----------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de um 

concurso de Oferta Pública, para a cessão do direito de usufruto da estrutura 

referenciada em epígrafe, durante o período de quatro meses, de Junho a Setembro, 

inclusive, tendo como base de licitação o valor de € 1.000,00 (mil euros),  a pagar 

cinquenta por cento no acto de adjudicação e os restantes cinquenta por cento nos 



 FlFlFlFl.32 

______________ 

 
                                                           06.05.10 

 
Livº .  125L ivº .  125L ivº .  125L ivº .  125     

                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 

                                                                   
 

primeiros oito dias do mês de Agosto de 2006. ------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que a Comissão de Análise das 

propostas seja constituída pelos seguintes elementos: --------------------------------------------- 

----- PRESIDENTE: ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa;--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- VOGAIS EFECTIVOS: JOÃO ANTÓNIO DE ANDRADE SILVA, Chefe de Secção, 

que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e  NUNO MIGUEL PEREIRA 

ALVES, Assistente Administrativo;------------------------------------------------------------------------

----- VOGAIS SUPLENTES: LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, Chefe da Divisão de 

Estudos e Planeamento Estratégico e PAULO MIGUEL RODRIGUES SOARES, 

Assistente Administrativo. =============================================== 

033 – 130/151/200 – JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Loteamento com o Alvará n.º 3/2000 – Cedência de parcela de terreno à Junta de 

Freguesia de Moimenta da Beira para Construção de um equipamento de Uso 

Colectivo (Parque Radical) ============================================= 

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

15 de Fevereiro, último, exarada a folhas 93, ponto 88, do livro de actas nº. 124, em que 

foi deliberado que os Serviços Técnicos desta Câmara Municipal estudassem 

adequadamente os pormenores do projecto, presente à reunião o respectivo processo, 

acompanhado da Informação 20-LS/DEPE/2006, datada de 04 do corrente mês, do 

seguinte teor:----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- “O projecto de loteamento com o processo n.º 01/2001 e o Alvará n.º 3/2001, cujo 

requerente foram as Construções Carvalho & Pereira, Ld.ª, (a que corresponde a 

denominada Urbanização “Sol Nascente”), criou um espaço a Poente destinado a 

“Equipamentos de Utilização Colectiva” com a área de, cerca de, 3.000, m2.----------------  

----- A presente informação refere-se assim à solicitação da Junta de freguesia de 

Moimenta da Beira para que a Câmara Municipal lhe permita instalar na parcela em 

causa um equipamento de uso público, neste caso, um “parque radical”.---------------------- 

----- Como “parque radical”, foi possível apurar verbalmente junto do Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia de Moimenta da Beira tratar-se de um conjunto de equipamentos 

destinados à prática de desportos radicais, tais como: manobras com bicicleta, com 

skate, etc.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tendo em conta a natureza do equipamento pretendido, bem como a localização 

dos equipamentos públicos de lazer que têm vindo a ser instalados no aglomerado de 

Moimenta da Beira, emite-se parecer favorável à solicitação da requerente.------------------ 

----- Entretanto, caso a Junta de Freguesia venha a instalar o equipamento em causa, 

alerta-se que deverá ser acautelada a normalização e certificação do mesmo 

equipamento, bem como a segurança da sua futura utilização, (ambas de acordo com a 

legislação em vigor).------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao que foi solicitado na parte final do despacho do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, datado de 18/04/2006, (neste caso, para que fossem avaliadas as 

questões de segurança e acessibilidade e, se possível, avaliados os custos da 
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intervenção), atenda-se que a solicitação da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira 

não surgiu acompanhada de qualquer estudo de identificação e implantação dos 

equipamentos específicos pretendidos.------------------------------------------------------------------

----- Assim, é impossível fazer a avaliação pretendida por não existirem os elementos 

considerados suficientes para o efeito”.------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara manifeste disponibilidade para a cedência do 

espaço para o fim pretendido, a mesma deliberou, por unanimidade, solicitar à Junta de 

Freguesia de Moimenta da Beira a apresentação dos elementos referidos na informação 

técnica, para que seja efectuada a avaliação pretendida. ======================== 

034 – 130/151/200 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Novo 

Concurso Público para Atribuição/Concessão de Onze Lojas ================= 

========== Na sequência de um pedido efectuado pelo Sindicato da Agricultura, 

Alimentação e Florestas, através de um ofício sem número e sem data, registado nesta 

Câmara Municipal em 05 de Dezembro do ano transacto, para aluguer  de um espaço 

no Mercado Municipal, destinado à instalação da sua Sede Regional, neste Município, 

presente à reunião o respectivo ofício, acompanhado da Informação, da Secção de 

Aprovisionamento e Património, NA/19/2006, datada de 19 de Abril, último, do seguinte 

teor:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Relativamente ao assunto versado em epígrafe, cumpre prestar a seguinte 

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

----- Na sequência do anterior concurso público, para atribuição/concessão de doze lojas 
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do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, é sabido que só uma loja foi adjudicada, 

ficando disponíveis para atribuição/concessão onze lojas.------------------------------------- 

----- Tendo em linha de conta o requerimento do Sindicato de Agricultura, Alimentação e 

Florestas, que deu entrada nos nossos Serviços, no dia 06 de Fevereiro de 2006, onde 

manifesta intenção de arrendar uma das lojas disponíveis (para instalação da sua sede 

regional), importa clarificar se a Câmara Municipal pretende, neste momento, accionar 

novo concurso para as restantes onze lojas do Mercado Municipal de Moimenta da 

Beira, tendo como principal objectivo a dinamização do espaço.---------------------------------

----- A ser assim, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 5.º, do Regulamento do 

Mercado Municipal, será a Câmara Municipal a designar a data do novo concurso.-------- 

----- Os Editais serão colocados nos lugares de estilo.---------------------------------------------- 

----- Os Anúncios serão enviados para o Jornal “Terras do Demo” e “Jornal de 

Notícias””.--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, promover novo concurso de 

Oferta Pública, nos termos do artigo 5º., do Regulamento do Mercado Municipal, com 

uma base de licitação de € 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos), o metro quadrado,  

devendo a Comissão de Análise das propostas ser constituída pelos seguintes 

elementos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- PRESIDENTE: ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa;--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- VOGAIS EFECTIVOS: JOÃO ANTÓNIO DE ANDRADE SILVA, Chefe de Secção, 
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que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e  NUNO MIGUEL PEREIRA 

ALVES, Assistente Administrativo;------------------------------------------------------------------------

----- VOGAIS SUPLENTES: LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, Chefe da Divisão de 

Estudos e Planeamento Estratégico e PAULO MIGUEL RODRIGUES SOARES, 

Assistente Administrativo. =============================================== 

035 – 130/151/700 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA BARRAGEM DO VILAR – 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA E O I.F.E.C. – FUNDAÇÃO RODRIGUES SILVEIRA – Celebração do Contrato 

de Cessão de Exploração ============================================== 

========== Oriundo do Assistente Administrativo, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, 

e no seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 09 de 

Novembro do ano transacto, exarada a folhas 41, ponto 44, do livro de actas 123, em 

que foi deliberado concordar genericamente com o clausulado da minuta do Protocolo, 

presente à reunião o respectivo processo, acompanhado da Informação NA/14/2006, 

datada de 07 de Abril, último, do seguinte teor:--------------------------------------------------------

----- “Relativamente ao assunto versado em epígrafe, cumpre-me prestar a seguinte 

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

----- Na sequência da informação NA/01/2006, e de inúmeras tentativas, por parte 

destes Serviços junto I.F.E.C., para recolher elementos suficientes para elaborar o 

contrato de cessão de exploração (visto que o protocolo tem algumas lacunas), a minuta 

do contrato foi, finalmente, enviada para a Fundação Rodrigues Silveira para 
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apreciação.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Não obstante, é necessário atribuir a este contrato uma data a partir da qual ele 

entrará em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Atendendo que a Fundação Rodrigues Silveira já se encontra no Restaurante 

Snack/Bar da Barragem do Vilar desde há algum tempo, será necessário saber:-----------

----- 1.º A data a partir da qual o contrato passará a vigorar;--------------------------------------- 

----- 2.º Atendendo à data, se esta for reportada ao início da actividade, o pagamento 

será efectuado com retroactivos”.------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o referido contrato de 

cessão de exploração deve vigorar a partir do dia 12 de Setembro, de 2005, inclusive, 

data a partir da qual há lugar ao pagamento da prestação mensal contratualizada. ==== 

036 – 130/151/700 – PAVILHÃO DO LUGAR DAS QUEIMADAS SITO NA 

BARRAGEM DO VILAR – Bruno Alexandre Xavier, Ldª - Rescisão de Contrato ==== 

========== Oriundo do Assistente Administrativo, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, 

e no seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 11 de Julho, 

do ano transacto, exarada a folhas 288, ponto 298, do livro de actas nº. 121, em que foi 

deliberado adjudicar o arrendamento do Pavilhão referenciado em epígrafe, ao Senhor 

Bruno Alexandre Xavier, Ldª., pelo valor proposto, ou seja, € 426,37 (quatrocentos e 

vinte e seis euros e trinta e sete cêntimos), por mês, devendo para o efeito ser 

celebrado o respectivo contrato de arrendamento, presente à reunião o respectivo 

processo, acompanhado da Informação NA/18/2006, datada de 18 de Abril, último, do 
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seguinte teor:----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Relativamente ao assunto versado em epígrafe, cumpre-me prestar a seguinte 

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

----- No seguimento da deliberação camarária, datada de 25 de Julho de 2005, em que 

foi atribuído à firma Bruno Alexandre Xavier, Ldª. um período de carência, no 

pagamento de rendas, de dois meses o respectivo contrato de arrendamento deveria ter 

sido celebrado em Agosto de 2005.-----------------------------------------------------------------------

----- No entanto e após algumas tentativas, por parte destes Serviços, para que a firma 

em causa regularizasse a situação, com a celebração do respectivo contrato de 

arrendamento, o que é certo é que até hoje nada foi feito.----------------------------------------- 

----- Foi enviado à firma Bruno Alexandre Xavier, Ldª. um ofício, datado de 22 de Março 

de 2006, em que era dado um prazo de 10 dias para assinar o respectivo contrato.--------

----- O prazo, mencionado no parágrafo que antecede, já foi ultrapassado mantendo-se 

a situação de incumprimento.-------------------------------------------------------------------------------

----- Convém recordar que os efeitos legais do contrato de arrendamento têm efeitos 

retroactivos a Agosto de 2005 (data em que deveria ter sido assinado), pelo que as 

rendas em atraso deverão ser pagas.”------------------------------------------------------------------- 

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

que accione, nos termos legais, os mecanismos necessários tendentes à resolução 

definitiva deste assunto. ================================================  

037 – 130/151/700 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 
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– Términus do contrato =============================================== 

========== Oriundo do explorador do Restaurante referenciado em epígrafe, PEDRO 

BRUNO ANTUNES MIGUEL, e no seguimento da deliberação tomada em reunião 

ordinária realizada em 16 de Maio, do ano transacto, exarada a folhas 71, ponto 73, do 

livro de actas 121, em que foi deliberado adjudicar a concessão da referida exploração 

ao senhor PEDRO BRUNO ANTUNES MIGUEL, pelo prazo de um ano, presente à 

reunião o respectivo processo, acompanhado de uma carta datada de 24 de Abril, 

último, informando acerca do desinteresse em renovar o contrato em vigor, pelo facto de 

não existirem condições para o espaço estar aberto todo o ano, e o valor mensal da 

respectiva renda ser avultado.------------------------------------------------------------------------------ 

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

promover nova hasta pública, nos termos legais, para a concessão, em regime de 

cessão de exploração, do referido estabelecimento, pelo período de um ano, tendo 

como base de licitação o valor mensal de € 300,00 (trezentos euros), devendo os lances 

serem de € 2,5 (dois euros e cinquenta cêntimos), designando a seguinte Comissão 

para o referido procedimento:------------------------------------------------------------------------------

----- PRESIDENTE: ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa;--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- VOGAIS EFECTIVOS: JOÃO ANTÓNIO DE ANDRADE SILVA, Chefe de Secção, 

que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e  NUNO MIGUEL PEREIRA 

ALVES, Assistente Administrativo;------------------------------------------------------------------------
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----- VOGAIS SUPLENTES: LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, Chefe da Divisão de 

Estudos e Planeamento Estratégico e PAULO MIGUEL RODRIGUES SOARES, 

Assistente Administrativo. -----------------------------------------------------------------------------------

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

pontual e integral cumprimento do contrato, o cessionário deve indicar fiador. ======== 

  “Tesouraria” 

038  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 09, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 104.158,46 (cento e 

quatro mil, cento e cinquenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos), assim  

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

                                      a) Dotações Orçamentais ........................................ €  16.199,49      

                                      b) Dotações Não Orçamentais.................................. €  87.958,97 

                                                                               TOTAL .......................    €  104.158,46     

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

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

========== Quando eram 12H30, o Senhor Vice-Presidente da Câmara interrompeu a 

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

pelas 15H00. ========================================================= 

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

========== Quando eram 15H10,  pelo Vice-Presidente da Câmara, foi reaberta a 
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reunião.=============================================================  

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

039 - 310/301/011 - CAMINHO AGRÍCOLA DE BALDOS - Conta Final ============ 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, EDUARDO 

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

INF173/DOM/2006, datada de 27 de Abril, último, que acompanha a conta final da obra 

em epígrafe, com o seguinte teor:------------------------------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo a 

CONTA DA EMPREITADA, já subscrita pelos representantes do dono da obra e do 

empreiteiro, devendo-se, no entanto, enviar à firma adjudicatária, por carta registada 

com aviso de recepção, cópia da mesma, incluindo o mapa descritivo respectivo, visto 

que o seu representante prescindiu da formalidade prevista no número um 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, 

que deverá 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. =============================== 

040 - 310/301/218 - CAMINHO MUNICIPAL 1192 DE LEOMIL A SEMITELA - Conta 

Final ============================================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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26 de Janeiro de 2004, exarada a folhas 19, ponto 018, do livro de actas n.º 114, em que 

foi deliberado que o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, EDUARDO MANUEL 

MARTINS DA SILVA, elaborasse a conta final da obra em epígrafe, presente à reunião a 

referida conta final, acompanhada da informação com a referência INF172/DOM/2006, 

datada de 27 de Abril, último, com o seguinte teor: -------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo a 

CONTA DA EMPREITADA, já subscrita pelos representantes do dono da obra e do 

empreiteiro, devendo-se, no entanto, enviar à firma adjudicatária, por carta registada 

com aviso de recepção, cópia da mesma, incluindo o mapa descritivo respectivo, visto 

que o seu representante prescindiu da formalidade prevista no número um 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, 

que deverá 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. =============================== 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

041 - 310/302/400 - ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA SALA DE DESENHO E 

BAR - Conta Final ==================================================== 

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

19 de Setembro de 2005, exarada a folhas 202 e 203, ponto 204, do livro de actas n.º 

122, em que foi deliberado que o Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, elaborasse a conta final da obra em 
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epígrafe, presente à reunião a referida conta final, acompanhada da informação com a 

referência 10-LS/DOM/2006, datada de 24 de Abril, último, com o seguinte teor: ----------- 

----- “Relativamente à empreitada de “ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA SALA DE 

DESENHO E BAR”, (e de acordo com o estipulado nas alíneas a) e b), do art.º 221º. 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 Obra 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, 

que deverá 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. =============================== 

042 - 310/302/400 - ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA SALA DE DESENHO E 

BAR - 2ª. Fase - Conta Final ============================================ 

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

19 de Setembro de 2005, exarada a folhas 203 e 204, ponto 205, do livro de actas n.º 

122, em que foi deliberado que o Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, elaborasse a conta final da obra em 

epígrafe, presente à reunião a referida conta final, acompanhada da informação com a 

referência 11-LS/DOM/2006, datada de 24 de Abril, último, com o seguinte teor: ----------- 
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----- “Relativamente à empreitada de “ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA SALA DE 

DESENHO E BAR – 2ª. Fase”, (e de acordo com o estipulado nas alíneas a) e b), do 

art.º 221º. 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 Obra 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, 

que deverá 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. =============================== 

03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

043 - 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 "PROCESSO SIMPLES", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES", "PROJECTOS DE ARQUITECTURA" e "PROJECTO DE 
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ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES" que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

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

PROCESSO SIMPLES: ================================================= 

----- CARLOS ALBERTO DA SILVA LARÓ, para reparação e rebocos de paredes da sua 

casa de habitação, sita no lugar denominado "Matão", Freguesia de Moimenta da Beira, 

a que se refere o Proc.º n. º126.06. -----------------------------------------------------------------------  

PROCESSOS SIMPLES COM CONDICIONANTES: =========================== 

----- JOSÉ AUGUSTO VEIGA, para ocupação da via pública com andaimes, com a área 

de 12m2, que pretende levar a efeito na Rua Principal, na localidade e Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 125.06, devendo o requerente salvaguardar a 

normal circulação de trânsito e de peões na referida via; ------------------------------------------ 

----- CARLOS DE SOUSA LOPES COROAS, para construção de um muro de vedação 

com 30 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Ribas ou Vilarinho", 

Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 127.06, devendo o requerente 

solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL  o respectivo alinhamento; ---------------------------- 

----- JOSÉ FERNANDES, para reparação do telhado e pinturas exteriores com ocupação 

da via pública, com a área de 15m2, a que se refere o Proc.º n.º 128.06, devendo o 

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

----- JOSÉ DA SILVA GUEDES, para rebocos e reparação de telhados com 70m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Bogalheira", Freguesia de Alvite, a que se 
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refere o Proc.º n.º 130.06, devendo o requerente respeitar a condicionante apontada 

pela Fiscalização Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA: ======================================= 

----- MANUEL ADÁCIO DE PAIVA FERREIRA, para ampliação de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Fojo", na localidade da 

Granjinha, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 419.05; ---------------------------- 

----- MANUEL COSTA DIONÍSIO, para construção de um armazém destinado a arrumos 

agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cal", Freguesia de Paçô, a 

que se refere o Proc.º n.º 46.06; --------------------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM MANUEL BATISTA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Costa", Freguesia de Paçô, a que se refere 

o Proc.º n.º 70.06. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES: =================== 

----- JOSÉ MANUEL ESPIRITO SANTOS SOEIRO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Ónia ou Pomar", nesta Vila 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 110.06, devendo o requerente 

entregar o original do documento de legitimidade. ---------------------------------------------------- 

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

044 – 360/338/540.99 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Alteração de uma habitação para arrumos ================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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27 de Junho de 2005, exarada a folhas 248, ponto 265, do livro de actas n.º 121, em que 

foi deliberado solicitar ao Senhor ÂNGELO SOUTO RODRIGUES o projecto de 

estabilidade, relativamente à alteração de uma habitação para arrumos, sita no Lugar da 

Travessa, na Freguesia de Castelo, presentes à reunião os projectos de especialidades.- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 69-

RJ/DPOM/2006, datada de 02 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 de construção. ======================  

045 – 360/338/505.02 – OBRAS PARTICULARES – Construção de Caves para 

estacionamento - Projectos de arquitectura e especialidades - Resposta à 

audiência do interessado/entrega de elementos ============================ 

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

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

ANTÓNIO JOÃO DOS SANTOS PEREIRA, relativamente à construção de caves para 

estacionamento, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila 

de Moimenta da Beira, presentes à reunião os projectos de arquitectura e de 

especialidades, acompanhados dos elementos em falta. ------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 53-
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OS/DPOM/2006, datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura e especialidades e emitir a respectiva licença, devendo o requerente até ao 

acto do levantamento da mesma entregar a planta de arranjos exteriores, devidamente 

corrigida.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, que o requerente dê cumprimento 

às condições anteriormente aprovadas, nomeadamente no que concerne à cedência ao 

domínio público do espaço exterior ao edifício proposto, conforme previsto no estudo 

elaborado e aprovado em reunião de Câmara, realizada em 13 de Junho de 2005, bem 

como deve o requerente assumir a responsabilidade na comparticipação nos custos da 

intervenção e, ainda, cumprir o estipulado no ponto n.º 3, da informação técnica supra 

citada, relativamente à entrada pelo lado direito da construção. =================== 

046 – 360/338/539.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de um edifício de arrumações agrícolas ========================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar ao Senhor JOSÉ LUIS NUNES 

PAULO  o projecto de Segurança Contra Incêndios, relativamente à construção de um 

edifício de arrumações agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Poço", Freguesia de Segões, presente à reunião os projectos de especialidades. --------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 68-

RJ/DPOM/2006, datada de 02 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 de construção. ====================== 

047 – 360/338/540.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção  de uma moradia unifamiliar e anexo =========================== 

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

13 de Junho de 2005, exarada a folhas 203, ponto 203, do livro de actas n.º 121, em que 

foi deliberado proceder à audiência do Senhor ACÁCIO MOTA MARTINS, relativamente 

à construção de uma moradia unifamiliar e anexo, que pretende levar a efeito no lote  J, 

no loteamento a que se refere o alvará n.º 04/98, sito no lugar denominado "Paiva", 

Freguesia de Segões, presente à reunião o processo acompanhado de novos 

elementos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 102-

SV/DPOM/2006, datada de 24 de Abril, 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: Dado que se trata de um loteamento em que as dimensões dos lotes e 
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as configurações das manchas de implantação foram ligeiramente ajustadas às 

propostas construtivas que, entretanto, foram surgindo, a Câmara deliberou, por 

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

048 – 360/338/212.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Reconstrução de um edifício para habitação unifamiliar ====================== 

========== Oriundo do Senhor SAUL TEIXEIRA DA SILVA CID, presentes à reunião 

os projectos de especialidades relativos à reconstrução de um edifício para habitação 

unifamiliar, sito na Rua da Capela, na localidade da Granjinha, Freguesia de Sever. ------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 70-

RJ/DPOM/2006, datada de 02 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 de construção. ====================== 

049 – 360/338/374.05 – OBRAS PARTICULARES –  Transformação de um rés-do-

chão em padaria de pão quente e estabelecimento de bebidas - Alteração do 

projecto de arquitectura e projectos de especialidades - Entrega de elementos em 

falta =============================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar os elementos em falta ao 

Senhor FERNANDO RIBEIRO DA FONSECA, relativamente à transformação de um rés-
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do-chão em padaria de pão quente e estabelecimento de bebidas, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado "Farol", nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião 

o processo acompanhado de elementos em falta. ------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 54-

OS/DPOM/2006, datada de 10 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao projecto 

de arquitectura, os projectos de especialidades e emitir a respectiva licença de 

construção. ========================================================== 

050 – 360/347/4.99 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Desenvur - 

Pedido de Indemnização - Alteração ao Loteamento do Chão da Porta - Orçamento 

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

04 de Janeiro, último, exarada a folhas 21, do ponto 018, do livro de actas n.º 124, em 

que foi deliberado solicitar à Divisão de Obras Municipais uma urgente avaliação dos 

custos que a intervenção proposta pela Firma DESENVUR - Empreendimentos de 

Desenvolvimento Urbanístico, Ldª implica relativamente ao Loteamento do Chão da 

Porta, na Vila de Leomil, presente à reunião o processo acompanhado de um 

requerimento da referida Firma, bem como de um orçamento e informação técnica n.º 

19-LS/DEPE/2006, datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, em que, pelos motivos alí 
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descritos, o orçamento da obras a efectuar é no montante de € 34.764,70 (trinta e quatro 

mil, setecentos e sessenta quatro euros e setenta cêntimos), acrescido do I.V.A. à taxa 

legal em vigor .-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores 

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, aprovar as 

medições e orçamento, assumindo a responsabilidade pela execução das obras e pelo 

respectivo financiamento, de acordo com a informação/orçamento  técnico apresentado, 

tendo em conta os antecedentes do processo. --------------------------------------------------------   

051 – 360/347/03.06 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Pedido de 

Destaque de Parcela ================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ LUIS MOUTINHO DA SILVA, presente à reunião 

um pedido de certidão de destaque de parcela de terreno com a área de 1.000m2, de 

um terreno com a área total de 2.200m2, sito no lugar denominado "Beira Paradinha", 

Freguesia 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 22-

LS/DPOM/2006, datada de 19 do corrente mês,  em que, pelos motivos alí descritos, 

emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: 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, 
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de 04 de Julho, devendo ser emitida a certidão em conformidade. =================  

052 – 360/999/000 – 130/151/400 - Pedido de emissão de "Declaração de Viabilidade 

de construção de Lar Residencial para Deficientes ========================== 

========== Oriundo da ARTENAVE - Ateliê, Associação de Solidariedade, com sede 

no lugar denominado "Alagoa", nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião um 

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

----- " No seguimento da deliberação da reunião ordinária de 16 de Maio de 2005 dessa 

Câmara Municipal que previa vender o terreno necessário à construção daquele 

equipamento, vimos solicitar a V. Ex.ª se digne disponibilizar-nos Declaração de 

Viabilidade na construção do Lar Residencial para Deficientes, nele previsto.---------- 

----- Este documento é indispensável no dossiê de candidatura ao financiamento por 

parte da Segurança social, que numa primeira fase não exige licenciamento nem 

projecto definitivo".---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: ---------------- 

----- " A presente informação diz respeito à solicitação da requerente para que lhe seja 

emitida uma " Declaração de Viabilidade de construção de Lar Residencial para 

Deficientes" relativa às instalações que a mesma pretende edificar num prédio existente 

no lugar da Alagôa, na localidade e Freguesia de Moimenta da Beira. ------------------------- 

----- Perante o que foi adiantado pela requerente e o que é do conhecimento destes 

serviços é possível afirmar que a implantação prevista encontra-se em área considerada 
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"espaço urbano" pelo Plano Director Municipal em vigor. ------------------------------------------ 

----- Neste contexto, poder-se-á adiantar que a construção das instalações pretendidas 

pela requerente poderá vir a ser utilizada desde que os seus projectos cumpram o 

estipulado no Regulamento do P.D.M. e demais legislação específica em vigor". ----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão em 

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

053 – 720/725/000 – COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE 

VISEU ============================================================== 

========== Oriundo da COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE 

VISEU, presente à reunião, para conhecimento, uma proposta aprovada em reunião 

realizada no dia 03 de Abril, último, no Hospital de São Teotónio de Viseu, relativa ao 

debate sobre o problema de internamento de longa duração em meio hospitalar das 

crianças em risco. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

054 – 710/714/500 – ESCOLA SECUNDÁRIA/3 DR. JOAQUIM DIAS REBELO – 

Solicitação de parecer favorável à realização dos Cursos de Educação e Formação   

========== Oriundo da Escola Secundária/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo, presente à 

reunião, um fax com o n.º 69, datado de 20 de Abril, último, solicitando parecer favorável 

à realização dos seguintes cursos de Educação e Formação:------------------------------------- 
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----- 1. Electrónica e Automação: Saída Profissional - Instalação e Reparação de 

Computadores;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Comércio: Saída Profissional – Empregado/Assistente Comercial.---------------------- 

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

responsável pelo Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, o mesmo prestou a 

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

----- 1. Quanto aos cursos seleccionados sou de opinião que:------------------------------------- 

----- a) correspondem a duas áreas com carência de recursos humanos devidamente 

habilitados e com grande implantação a nível local e regional;------------------------------------ 

----- b) em consequência do que se disse, são duas áreas onde será possível empregar 

alguns jovens e contribuir para a qualificação e melhoria dos serviços a prestar;------------ 

-----  2. Quanto à oferta de formação local/regional, tendo em conta que existe uma 

Escola Profissional no Concelho com áreas de formação diferenciadas, julgo que até 

que será positiva esta complementaridade atendendo aos destinatários que estão em 

causa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, sou de parecer que a Câmara Municipal deverá emitir Parecer Favorável à 

realização dos cursos propostos”.------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o parecer favorável 

emitido, relativamente à realização dos cursos propostos pela referida Escola. ======= 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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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 Vice-Presidente da Câmara, 

Vereadores e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

distribuída, fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------------------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

15H45.  ============================================================= 

O VICE-PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 


