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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUINZE DE JULHO DO ANO DE 

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

ACTA N.º 15/09 

========== Aos quinze dias do mês de Julho do ano de dois mil e nove, nesta Vila de 

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

Municipal, comigo, ANA CRISTINA LOUREIRO SOARES AGUIAR, Assistente Técnica 

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

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

AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ANTÓNIO 

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

FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o 

primeiro na qualidade de Presidente da Câmara, e os outros na de Vereadores, para 

realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada 

na reunião ordinária, realizada no dia 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, 

ponto 005, do livro de actas 123, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a 

todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 3, do art.º. 84º., da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================== 

ABERTURA DA REUNIÃO ============================================== 

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 10H00. ===================================== 

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

056- 110/195/008 – ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – Tarifa para o 

ano de 2009 ========================================================= 

========== Oriundo da Empresa referenciada em epígrafe, presente à reunião o ofício 

nº. 3781/09, datado de 18 de Junho, último, a informar que vai passar a aplicar a tarifa 

no montante de € 0.5966/m3, pelo fornecimento de água, e de € 0.6250/m3, para o 

tratamento de efluentes, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro, último. ---------------------- 

---- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE DO AMBIENTE, o mesmo prestou 

a informação com a referência MJCL 09/16, datada de 29 de Junho, último, que nesta 

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

conta das tarifas aplicadas pelo Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de 

Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro, nos anos de 2004, 2005, 2006,2007, 2008 

e 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento das novas tarifas determinadas pela 

empresa supra mencionada, manifestando, no entanto, total discordância com a 

retroactividade proposta, dado que, em seu entendimento, a mesma consubstancia uma 

situação de ilegalidade e inconstitucionalidade. Assim, a mesma deliberou, por 

unanimidade, não assumir os encargos resultantes da aplicação retroactiva da referida 

tarifa, dando desta decisão, conhecimento às Águas de Trás-Os-Montes e Alto Douro. = 

057 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 44/2009 ========= 

========= No seguimento do processo de contra-ordenação, instaurado ao Sr. JOSÉ 
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LUIS DOS SANTOS PEREIRA, residente na Freguesia de Baldos, deste Município, por 

ter um amontoado de resíduos sólidos, em área florestal, provenientes de limpeza 

doméstica, nomeadamente vidros, cerâmica, plásticos, metais, borrachas e outros 

menos representativos, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado da 

Informação n.º 229/FISC., emitida em 03 de Junho, último, do seguinte teor: ---------------- 

----- ” Dando cumprimento ao despacho de V.ª Ex.ª, Sr. Vice-Presidente, datado de 29 de Maio, último, 

cumpre-nos informar que, na deslocação ao local, estes Serviços verificaram que o local em causa, 

encontra-se cheio de lixo, contudo, os resíduos que se vêem nas fotografias, não se encontram naquele 

lugar”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder ao arguido um último 

prazo de 10 dias para que o mesmo proceda à limpeza de todo o local, sob pena de lhe 

ser aplicada a respectiva coima. ========================================== 

058 - 380/383/000 - TRANSITO E ESTACIONAMENTO – Placas de sinalização ===== 

========== Oriundo da Senhora MARIA FERNANDA ANDRADE SANTOS, residente 

na Rua da Regada do Moinho, Freguesia de Segões, presente à reunião um 

requerimento, datado de 29 de Junho, último, a requerer autorização para colocar duas 

placas de sinalização junto do Empreendimento – Turismo Rural, na Freguesia de 

Segões, bem como de mais duas placas de sinalização no cruzamento, sito no início da 

Estrada Municipal 581-1 EM. ------------------------------------------------------------------------------- 

---- Submetido assunto à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma prestou 

a informação nº. 268/FISC, datada de 06 do corrente mês, do seguinte teor: ---------------- 
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----- “Em cumprimento do despacho de V. Ex.ª, Sr. Presidente, aposto no pedido de 

autorização para colocação de duas placas de sinalização do Empreendimento – 

Turismo Rural na estrada Municipal 581-1 EM na freguesia de Segões, estes serviços 

informam que não vêem inconveniente na colocação das referidas placas de 

sinalização”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação das 

referidas placas identificativas. =========================================== 

059 - 160/195/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação da deliberação ==== 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua 

reunião ordinária, realizada em 06 de Maio, último, exarada a folhas, 87, ponto 081, do 

livro de actas 137, em que foi deliberado submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal o pedido de autorização da integração do Município de Moimenta da Beira na 

Sociedade Concessionária da Exploração e Gestão dos Sistema Multimunicipal de 

Triagem, Recolha, Valorização de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Norte 

Central, assumindo os direitos e obrigações daí resultantes, presente à reunião o ofício 

n.º 13, datado de 30 de Junho, último, acompanhado da minuta da acta – parte 

respectiva –, da Sessão Ordinária realizada por aquele Órgão Deliberativo, no mesmo 

dia, informando que foi aprovado o referido pedido. ------------------------------------------------- 

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

seja accionado o respectivo processo de integração deste Município, naquela 

Sociedade. ========================================================== 
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“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

060 - 150/167/200 – PEDIDOS DE LICENCIAMENTO PARA LANÇAMENTO DE 

FOGUETES e OUTRAS FORMAS DE FOGO ================================ 

======== Presentes à reunião os requerimentos dos Senhores ALBANO RODRIGUES 

SERRALHEIRO, ANTÓNIO CARLOS FERREIRA LOPES e DOMINGOS MANUEL DOS 

SANTOS MARTINHO, respectivamente, em representação da Comissão de Festas em 

honra de Nossa Senhora da Conceição, a realizar na localidade de Castelo, Freguesia 

de Castelo, da Comissão de Festas em honra de Senhor da Boa Fortuna, a realizar na 

localidade de Segões, Freguesia de Segões e da Comissão de Festas em honra de 

Nossa Senhora da Ajuda, a realizar na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, em 

que, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 29.º, do Decreto-Lei nº. 124/2006, 

de 28 de Junho, requerem autorização prévia para posterior licenciamento de 

lançamento de foguetes e outras formas de fogo, a realizar nas datas das referidas 

festas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 29.º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, autorizar as 

utilizações de fogo de artifício solicitadas. =================================== 

061 - 150/167/500 – PEDIDO DE PARECER PARA LICENCIAMENTO DE UMA 

PROVA DESPORTIVA – 71.ª VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA ============= 

========== Oriundo da Empresa PAD – Produção de Actividades Desportivas, com 

escritório na Rua da Barruncheira, nº. 6, em Carnaxide, presente à reunião um 



 FlFlFlFl.59 
______________ 

 
                                                           09.07.15 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

requerimento, datado de 7 do corrente mês, a requerer o envio de parecer favorável, 

para licenciamento de uma prova de ciclismo. --------------------------------------------------------- 

----- O referido pedido vem acompanhado da informação n.º 36, datada de 09 do 

corrente mês, da SECÇÃO de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, com o seguinte 

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

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 09 do corrente 

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

----- Pela Empresa PAD – Produção de Actividades Desportivas, com escritório na Rua da Barruncheira, 

nº. 6, em Carnaxide, organizador da “71ª. Volta a Portugal em Bicicleta”, a realizar de 5 a 16 de 

Agosto, do corrente ano, foi solicitado a esta Câmara Municipal um pedido de parecer favorável, 

informando não haver inconveniente na passagem nos percursos da jurisdição desta Entidade. Assim, 

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

Actividades Diversas, em vigor neste Município, deverá a Câmara Municipal nos termos do disposto no 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: Face à informação da Secção de Taxas e Abastecimento Público, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à realização do referido 

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

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

062 – 210/207/000 – REGULAMENTO DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

DESPORTIVO – “Pedaladas – Clube de Cicloturismo” – Plano de 

Actividades/Orçamento 2009 =========================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

22 de Abril, último, exarada a folhas 49, ponto 46, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado conceder um apoio financeiro no montante global de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), incluindo neste valor a verba de € 1.000,00 (mil euros), já atribuída 

para a prova BTT, realizada no passado mês de Março, presente à reunião o ofício, do 

referido Clube, n.º 48/SG/09, datado de 26 de Junho, último, solicitando, pelos motivos 

ali expostos, que seja reapreciado o montante do subsídio atribuído para o valor de € 

3.000,00 (três mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 10 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 130.725,13 (cento e trinta mil, setecentos e vinte e 

cinco euros e treze cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 02 e n.º 21/2008, com a dotação de € 36.700,00 (trinta e seis mil e setecentos euros), tendo 

sido feita a nota de cabimento com o n.º 1255”. ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Compreendendo as razões expostas pelo referido Clube, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião ordinária, 22 de 

Abril, último, exarada a folhas 49, ponto 46, do livro de actas 137, atribuindo um apoio 

financeiro no montante global de € 3.000,00 (três mil euros). ===================== 

063 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “UNISE – 

UNIVERSIDADE SÉNIOR INFANTE D. HENRIQUE” – Candidatura para o ano de 
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2009 – Atribuição de apoio financeiro ==================================== 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado a diversas actividades e 

aquisição de material, prevendo, para o ano de 2009, um orçamento no valor de € 

15.000,00 (quinze mil euros), e a previsão de uma comparticipação financeira da 

Câmara Municipal, no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros). -------------------------------- 

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

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

ser atribuído uma comparticipação valor até ao montante de € 5.000,00 (cinco mil 

euros), sendo também referido no Parecer que a candidatura está devidamente 

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

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/080701, onde, em 03 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 74.998,50 (setenta e quatro mil, novecentos e noventa e 

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

2.5.1., código 05 e n.º 18/2008, com a dotação de € 13.033,50 (treze mil, trinta e três euros e 

cinquenta cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1264, no valor de € 5.000,00”. --- 

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

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

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

AUSÊNCIA DA REUNIÃO: ============================================== 
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========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

respeito ao Vereador LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 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. ==================================  

064 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – Associação Cultural 

e Recreativa de Moimenta da Beira – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição 

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

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado a diversas actividades e 

aquisição de material, prevendo, para o ano de 2009, um orçamento no valor de 

€9.000,00 (nove mil euros), e a previsão de uma comparticipação financeira da Câmara 

Municipal, no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). -------------------------- 

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

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

ser atribuído uma comparticipação valor até ao montante de € 5.000,00 (cinco mil 

euros), sendo também referido no Parecer que a candidatura está devidamente 

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

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

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 
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orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 10 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 130.225,13 (cento e trinta mil, duzentos e vinte e vinco 

euros e treze cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 02 e n.º 2008/21, com a dotação de € 36.200,00 (trinta e seis mil, e duzentos euros), tendo 

sido feita a nota de cabimento com o n.º 1296, no valor de € 9.000,00”. ---------------------------------- 

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

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

apoio financeiro no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, regressou à reunião. ============================================= 

065 - 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – Fábrica da Igreja 

Paroquial de Caria – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição de apoio 

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

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado a obras de reparação e 

conservação da capela de São Barnabé, em Granja do Paiva, Freguesia de Caria, 

prevendo, para o ano de 2009, um orçamento no valor de € 27.904,67 (vinte e sete mil, 

novecentos e quatro euros e sessenta e sete cêntimos), e a previsão de uma 

comparticipação financeira da Câmara Municipal, no montante de € 6.976,17 (seis mil, 
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novecentos e setenta e seis euros e dezassete cêntimos). ---------------------------------------- 

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

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

ser atribuído uma comparticipação valor até ao montante de € 6.976,17 (seis mil, 

novecentos e setenta e seis euros e dezassete cêntimos), sendo também referido no 

Parecer que a candidatura está devidamente instruída nos termos regulamentares e 

satisfaz os critérios estabelecidos. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/080701, onde, em 10 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 4.409,00 (quatro mil, quatrocentos e nove euros) 

estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.3., código 01 e n.º 2008/23, com 

a dotação de € 609,00 (seiscentos e nove euros).” ----------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

atribuir à referida Instituição um apoio financeiro no montante global de € 6.976,17 (seis 

mil, novecentos e setenta e seis euros e dezassete cêntimos), para os fins propostos, 

devendo ser criadas as condições orçamentais de forma a ser atribuído o montante de € 

3.400,00 (três mil e quatrocentos euros) no corrente ano, e o montante de € 3.576,17 

(três mil, quinhentos e setenta e seis euros e dezassete cêntimos), no ano de 2010. === 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO: ============================================== 
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========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

respeito à Vereadora ISABEL MARIA SOARES PINTO, a mesma ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedida 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. ==================================  

066 – 210/207/000 – COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO/2009 – Pedido de subsídio  

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

22 de Abril, último, exarada a folhas 52, ponto 48 do livro de actas 137, em que foi 

deliberado manifestar disponibilidade para atribuir uma comparticipação até ao valor de 

€ 60.000,00 (sessenta mil euros), podendo vir a reavaliar o apoio ora concedido, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado de um ofício da referida 

Comissão de Festas, datado de 01 do corrente mês, acompanhado de um mapa “conta 

resumo”, onde se refere um total de receitas € 105.179,14 (cento e cinco mil, cento e 

setenta e nove euros e catorze cêntimos) e um total de despesas €109.821,04 (cento e 

nove mil, oitocentos e vinte e um euros e quatro cêntimos), verificando-se, assim, um 

saldo negativo no valor de € 4.641,90 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um euros e 

noventa cêntimos), pelo que solicita a concessão de um subsídio nesse valor. ------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 15 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 93.259,03 (cento e dois mil, quinhentos e oitenta e três 
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euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.5.1., Código 04 e 

Projecto nº 17/2008, no montante de € 00,00 (zero euros)”. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo que a situação de crise teve claras implicações na 

angariação de fundos junto da população, apesar do esforço efectuado pela referida 

Comissão de Festas, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio 

extraordinário no valor de € 4.641,90 (quatro mil euros, seiscentos e quarenta e um 

euros e noventa cêntimos), devendo ser criadas as condições orçamentais necessárias 

para o efeito. ======================================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora, ISABEL MARIA SOARES 

PINTO, regressou à reunião. ============================================= 

067 – 210/207/000 – ESCOLA DE ANDEBOL DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de 

subsídio extraordinário ================================================ 

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

ofício sem número, datado de 3 de Julho, último, onde, pelos motivos ali expostos, 

solicita a atribuição de um subsídio extraordinário, decorrente do mérito desportivo 

alcançado na época desportiva que agora findou. ---------------------------------------------------- 

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

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

Executivo Municipal ponderar a atribuição de um apoio financeiro extraordinário, face ao 

indiscutível mérito desportivo alcançado. --------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701 onde, em 10 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 130.225,13 (cento e trinta mil, duzentos e vinte e cinco 

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

2.5.2., Código 02 e Projecto nº 21/2008, no montante de € 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos 

euros)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta o enquadramento regulamentar desta pretensão, a 

Câmara deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------------------------- 

----- a) Atribuir um subsídio extraordinário de € 5.000,00 (cinco mil euros), pela subida à 

1ª Divisão Nacional  dos juvenis masculinos, com reconhecido mérito desportivo; --------- 

----- b) Aceitar a apresentação da candidatura para aquisição de uma nova carrinha, a 

analisar nos termos regulamentares. ======================================= 

068 – 210/207/000 – REGULAMENTO DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

DESPORTIVO – EFORE – BEIRAS, Lda. – Escola Profissional Tecnológica e 

Agrária de Moimenta da Beira – Dia Mundial do Ambiente ==================== 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado a comparticipar as despesas 

assumidas com diversas actividades relacionadas com o “Dia Mundial do Meio 

Ambiente”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Executivo Municipal ponderar a atribuição do pedido de apoio financeiro solicitado, 
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considerando que se trata de um evento de carácter não competitivo, embora com 

interesse formativo, com enquadramento no Capítulo IV, do Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo Desportivo. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 10 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 130.225,13 (cento e trinta mil, duzentos e vinte e cinco 

euros e treze cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 02 e n.º 21/2009, com a dotação de € 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos euros)”. ---------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar, à referida Instituição, 

uma estimativa dos custos que esta iniciativa envolveu, sem a qual não será possível 

atribuir uma justa e adequada comparticipação. ============================== 

069 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Equipas de Intervenção Permanente – 

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

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

30 de Janeiro de 2008, exarada a folhas 80, ponto 72, do livro de actas 132, em que foi 

deliberado aprovar a atribuição de um subsídio no montante de € 20.000,00 (vinte mil 

euros), a pagar em duodécimos de € 2.000,00 (dois mil quinhentos euros), para os fins 

propostos, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado de uma Informação 

da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, datada de 08 do corrente mês, do seguinte 
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teor: ”a) Que o protocolo para enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de 

Intervenção Permanente, prevê na sua clausula 5.ª que os elementos Bombeiros recrutados, tenham 

um contrato de trabalho a termo certo, pelo período de um ano renovável até ao limite de três anos. -- 

----- b) A deliberação tomada em reunião de Câmara, realizada em 30 de Janeiro de 2008, a qual 

aprova a atribuição de um subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moimenta 

da Beira, no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros), a pagar em duodécimos de € 2.000,00 (dois 

mil euros), solicita-se que a Câmara Municipal esclareça se o referido subsídio se destina 

exclusivamente ao ano de 2008 ou se igual montante deverá ser pago em 2009 e 2010”. --------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/040701, onde, em 09 do 

corrente mês, último, existia um saldo disponível de € 22.000,00 (vinte e dois mil euros) estando, 

previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 1.2.1, código 01 e n.º 1/2008, com a dotação 

de € 11.000,00 (onze mil euros).” ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara assumiu ser parceira e entidade 

patrocinadora neste projecto, a mesma deliberou, por unanimidade, manter a atribuição 

da comparticipação no valor de € 20.000,00 (vinte mil euros) para o corrente ano e de € 

20.000,00 (vinte mil euros) para o ano de 2010, a pagar em duodécimos de € 2.000,00 

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

070 – 210/207/000 – ARCA – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL 

ARCOZELENSE – Rancho Folclórico – Deslocação à ilha da Madeira – Apoio 

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

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 
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ofício, sem número, datado de 13 de Maio, último, informando que o Rancho Folclórico 

de Arcozelo da Torre foi convidado a deslocar-se à Ilha da Madeira, pelo que solicita a 

atribuição de um subsídio no valor aproximado de € 12.000,00 (doze mil euros), afim de 

fazer face às despesas inerentes à referida deslocação. ------------------------------------------- 

----- A referida petição trás exarado Despacho do Senhor Presidente do seguinte teor:”1) 

à DEF para informar o valor do crédito/subsídio desta Associação; ----------------------------------------- 

----- 2) Se no presente ano já foi atribuído qualquer verba para este rancho”. ---------------------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, a mesma exarou, 

em 10 do corrente mês, a seguinte informação: “Dando cumprimento ao despacho do Sr. 

Presidente de 26 de Maio último, informa-se que após consulta da conta corrente desta Associação, 

verifica-se um saldo a seu favor no valor de € 24.000,00 (vinte e quatro mil euros)”. -------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 09 do 

corrente mês, último, existia um saldo disponível de € 130.725,13 (cento e trinta mil, setecentos e 

vinte e cinco euros e treze cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 

2.5.2, código 02 e n.º 21/2008, com a dotação de € 36.700,00 (trinta e seis mil e setecentos euros).” - 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à referida Associação 

a apresentação de uma candidatura, nos termos regulamentares. ================= 

071 – 210/207/000 – UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO – Pedido 

de apoio =========================================================== 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 
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ofício, sem número, datado de 13 de Maio, último, informando que tem a funcionar o 

“Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico”, um espaço de âmbito nacional e gratuito, com 

as seguintes valências: apoio médico, apoio multidisciplinar a crianças com cancro, 

apoio psicológico, biblioteca, centro de documentação e informação, grupos de 

entreajuda, serviço de voluntariado, e terapia de grupo. Mais informa que o atendimento 

é imediato, de uma forma simples, anónima e sem burocracias, e que foi criada uma 

linha de apoio contra o cancro, através da qual prestam apoio a centenas de doentes, 

inclusive acamados, de Norte a Sul do país. Neste contexto, solicita a atribuição de um 

donativo até € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). --------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 02 de 

Junho, último, existia um saldo disponível de € 6.861,10 (seis mil, oitocentos e sessenta e um  euros e 

dez cêntimos), tendo sido feita a respectiva nota de cabimento com o n.º 1076”. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor 

de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), para os fins propostos. ================= 

072 – 210/207/000; 160/175/000  – JUNTA DE FREGUESIA DE SEGÕES – Pedido de 

subsídio para recuperação da Fonte do Povo ============================== 

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

25 de Fevereiro, último, exarada a folhas 137, ponto 117, do livro de actas 136, em que 

foi deliberado solicitar a descrição e inventariação dos trabalhos a levar a efeito no 
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equipamento supra referido, com vista à atribuição de uma eventual comparticipação 

financeira, presente à reunião o ofício n.º 14/09, da Junta de Freguesia de Segões, 

datado de 21 de Maio, último, informando acerca das referidas obras. ------------------------ 

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

ESTRATÉGICO, a mesma prestou, em 26 de Junho, último, a informação n.º 46-

LS/DEPE/2009, do seguinte teor: “A presente informação surge perante o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Agostinho Gomes Correia, para que o signatário “avalie 

tecnicamente a intervenção pretendida, se possível estimando também os custos da acção proposta”. - 

----- Em causa está a solicitação da Junta de Freguesia de Segões para que a Câmara Municipal lhe 

conceda apoio técnico e financeiro para a valorização da “Fonte do Povo”, em Segões. ------------------- 

----- As fotografias seguintes ilustram a situação actual do equipamento em causa. ---------------------- 

----- Feita a análise deste equipamento, conclui-se que se trata de uma fonte já com algumas décadas, 

que é um elemento com significativa importância arquitectónica no contexto rural. ----------------------- 

----- Neste momento, apesar de não se encontrar em adiantado estado de degradação, julga-se 

importante proceder a uma intervenção que vise preservar e valorizar esta fonte. ------------------------ 

----- Na prática, entende-se que deverão ser feitos trabalhos de limpeza, restauro, protecção e 

iluminação de todo o elemento. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em anexo, junta-se um mapa de medições e respectivo orçamento que prevê as acções 

específicas que se julgam as mais adequadas. --------------------------------------------------------------- 

----- No total, estima-se que a intervenção total orça em 2.630,00 €, (dois mil, seiscentos e trinta 

euros), não incluindo o valor do IVA à taxa legal em vigor”. ------------------------------------------------  

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

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

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 
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Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/08050102, onde, em 01 

do corrente mês, último, existia um saldo disponível de € 118.761,91 (cento e dezoito mil, setecentos e 

sessenta e um euros e noventa e um cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, 

no objectivo 2.4.6, código 01 e n.º 8/2005, com a dotação de € 5.000,00 (cinco mil euros).” -----------

DELIBERAÇÃO: Considerando que esta intervenção se integra no âmbito da 

recuperação e valorização dos equipamentos comunitários, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Segões uma comparticipação no valor de 

€ 1.500,00 (mil e quinhentos euros). ======================================= 

073 – 230/270/000 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO SARZEDO – Pedido de 

subsídio para restauro do forno comunitário ============================== 

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

reunião um ofício, sem número, datado de 19 de Maio, último, solicitando a atribuição de 

apoio financeiro para a elaboração do projecto de recuperação do equipamento referido 

em epígrafe, bem como para a execução das respectivas obras de restauro. --------------- 

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

ESTRATÉGICO, a mesma prestou, em 02 do corrente mês, a informação n.º 47-

LS/DEPE/2009, do seguinte teor: “A presente informação surge perante o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal para que o signatário “diligencie o apoio requerido”.---------------------- 

----- Em causa, está a solicitação da Fábrica da Igreja Paroquial do Sarzedo para que lhe seja concedido 

apoio técnico para a recuperação do Forno Comunitário do Sarzedo, e respectiva orçamentação. -------- 

----- Neste contexto, depois de uma análise actual do imóvel em causa, foi possível apurar que existe 

um conjunto de trabalhos que é necessário nele executar, quer para garantir a sua estabilidade, quer 

para o valorizar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Consequentemente, foi elaborada a relação de trabalhos, medições e respectiva estimativa 

orçamental que se anexa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Estima-se pois que os trabalhos em causa orcem em 10.550,00 €, (dez mil, quinhentos e 

cinquenta euros), aos quais deverá ser acrescentado o valor do IVA à taxa legal em vigor. -------------- 

----- As fotografias da página seguinte ilustram a situação actual do equipamento em causa.”----------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/08050102, onde, em 02 

de Junho, existia um saldo disponível de € 74.998,50 (setenta e quatro mil, novecentos e noventa e 

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

2.5.1., código 05 e n.º 18/2008, com a dotação de € 13.033,50 (treze mil, trinta e três euros e 

cinquenta cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1264, no valor de € 5.000,00”. --- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica, atrás transcrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder um subsídio no valor de € 1.500 (mil e quinhentos euros), para 

os fins propostos. ===================================================== 

074 – 230/273/000 – BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO EM ALVITE – Aquisição 

de imóveis ========================================================= 

========== Oriunda do Senhor JOÃO RIBEIRO, proprietário de um imóvel sito na Rua 

do Outeiro, na Vila de Alvite, presente à reunião uma carta, datada de 18 de Maio, 

último, informando que tem conhecimento da necessidade de utilização, por parte deste 

Município, de parte de um armazém da sua propriedade, com a área de 18 m2, um 

edifício em ruínas e um terreno contíguo com a área total de 35 m2, para rectificação da 
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referida rua, pelo que solicita uma indemnização no valor de € 5.325,00 (cinco mil, 

trezentos e vinte e cinco euros) (150x18+75x35), bem como a reposição das condições 

existentes no armazém e construção de um muro de vedação do terreno e edifício em 

ruínas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ESTRATÉGICO, a mesma prestou, em 05 de Junho, último, a informação n.º 44-

LS/DEPE/2009, do seguinte teor: “A presente informação surge perante o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Agostinho Gomes Correia, para que o signatário “confirme a 

situação reclamada, e estime eventual indemnização a preços correntes”. --------------------------------- 

----- Em causa, está a proposta de indemnização que o requerente pretende que lhe seja atribuída pela 

disponibilidade de 18,00 m2 de um armazém, e de 35,00 m2 de um terreno, ambos destinados à 

beneficiação da Rua do Outeiro, em Alvite. ------------------------------------------------------------------- 

----- Em primeiro lugar, há que esclarecer, que por lapso, foi adiantado ao requerente que a área de 

terreno em causa seria de 35,00 m2. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Perante a reavaliação agora efectuada dessa área, (nomeadamente, a sua nova medição), foi 

possível apurar que, na realidade, para a intervenção pretendida, apenas é necessária a disponibilidade 

de 27,00 m2.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Efectivamente, as áreas em causa são fundamentais para a execução da intervenção prevista para 

a Rua do Outeiro, tal como se encontra projectada.---------------------------------------------------------- 

----- O requerente pretende pois uma indemnização de 150€ por m2 do armazém, e de 75€ por m2 do 

terreno adjacente, (o que desencadeia um valor total de 4.725,00€), bem como a reconstrução da 

parede do armazém, e ainda a construção de um muro de vedação na parcela do terreno.--------------- 

----- Relativamente a este aspecto, atenda-se que a Câmara Municipal atribuiu já uma indemnização de 

150€/m2 numa situação em tudo idêntica, neste caso, na mesma rua e obra, a Sidónio da Silva 
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Meneses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entretanto, foi possível estimar que a reconstrução da parede do armazém, (nas condições e 

materiais em que se encontra actualmente), terá um custo de, cerca de, 2.000,00€.---------------------- 

----- Por sua vez, também foi possível apurar que a construção de um muro de vedação na parcela do 

terreno terá um custo de, cerca de, 1.900,00€. Atenda-se que este será um muro de suporte em 

alvenaria de granito com uma altura média de 1,00m. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/07010401, onde, em 15 

de Junho , existia um saldo disponível de € 189.477,15 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e 

setenta e sete euros e quinze cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

objectivo 2.4.2., código 02  e n.º 2/2007, com a dotação de € 92.415,28 (noventa e dois mil, 

quatrocentos e quinze euros e vinte e oito cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 

1132, no valor de € 4.725,00”. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os valores adoptados em situações similares, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, propor uma indemnização global de € 5.000,00 (cinco mil 

euros). ============================================================= 

“Secção de Património e Aprovisionamento” 

075 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – LEGADO DE AIDA DOS SANTOS PINTO ==== 

========== Oriundo da Sociedade de Advogados “VEIGA E MOURA”, com Sede na 

Praça José Fontana, n.º 11, 6.º Dt.º, Lisboa, presente à reunião um ofício, datado de 06 

de Maio, último, acompanhado de uma cópia do testamento de AIDA DOS SANTOS 

PINTO, informando que este Município é legatário de todos os bens do testador, com o 
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fim de criar um centro de Apoio-Museu, beneficiando, em primeiro lugar, a Freguesia de 

Cabaços, pelo que solicita que a Câmara se pronuncie sobre se aceita ou repudia o 

referido legado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

PATRIMÓNIO, a mesma prestou, em 01 do corrente mês, a informação n.º 

NAJUR/24/2009, do seguinte teor: “Reportando-nos apenas ao enquadramento legal do legado 

acima descrito, cumpre-nos informar V. Ex.ª do seguinte. -------------------------------------------------- 

----- Conforme se pode verificar, através da leitura da cópia do testamento, datado de 7 de Novembro 

de 1991, Aida dos Santos Pintos (na qualidade de testador) deixou, à Câmara Municipal de Moimenta 

da Beira (na qualidade de legatário), 2/6 de prédio urbano, sito na Rua do Jardim, inscrito na matriz 

predial urbana de Cabaços, sob o artigo 79.º, sob condição de o legatário “(...) criar um Centro de 

Apoio-Museu, beneficiando em primeiro lugar a freguesia de Cabaços (...).” Ora,-------------------------- 

----- O legado é a parte da herança deixada pelo testador a quem não seja herdeiro. -------------------- 

----- O legado é, portanto, a doação feita em testamento, ou seja, a disposição testamentária a título 

particular, destinada a conceder a certa pessoa determinado benefício ou vantagem económica. -------- 

----- Sendo o legado de apenas 2/6 do prédio urbano acima descrito, importa sublinhar que existem 

comproprietários sobrevivos das restantes quotas e, como tal, salvo melhor opinião, tornar-se-á 

complicada a missão da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, de aí construir o referido Centro de 

Apoio-Museu, se essa for a sua vontade de aceitar o dito legado. ------------------------------------------ 

----- Em súmula, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, ao aceitar o legado, não lhe poderá dar 

outro fim que não seja” (...) criar um Centro de Apoio-Museu, beneficiando em primeiro lugar a 

freguesia de Cabaços (...)” conforme, aliás, resulta da vontade do de cuius”.------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o legado concedido pela 

Senhora AIDA DOS SANTOS PINTO, para que nesse imóvel seja instalado um Centro 
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de Apoio – Museu, dedicado à história e tradição da Freguesia de Cabaços e do 

Santuário de S. Torcato. ================================================ 

076 – 130/151/100; 310/302/433 – CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Desenvur, Empreendimentos de Desenvolvimento Urbanístico, Lda. – Proposta de 

aquisição de terreno ==================================================  

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

20 de Maio, último, exarada a folhas 160, ponto 138, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado realizar uma reunião para discussão de uma nova base negociável, presente 

à reunião uma comunicação da empresa supra referenciada, sem número, datada de 22 

de Junho, último, em que, pelas razões ali descritas, apresenta uma nova proposta para 

venda do terreno em causa, com a área de 2.273 m2, ao preço de  € 15,00/m2 (quinze 

euros), devendo o respectivo pagamento ser fraccionado durante um período máximo 

de 3 anos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/070101, onde, em 10 de 

Julho, existia um saldo disponível de € 133.619,28 (cento e trinta e três mil, seiscentos e dezanove 

eirós e vinte e oito cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.1.1., 

código 02 e n.º 8/2009, com a dotação de € 77,23 (setenta e sete euros e vinte e três cêntimos)”. ----- 

DELIBERAÇÃO: Atendendo aos preços adoptados em situações similares, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, propor, pela última vez, o preço de € 10,00 (dez euros), por 
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metro quadrado, a pagar em três anos. ===================================== 

077 – 130/151/100; 310/302/433 – CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DE ACESSO 

AO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA – Construções Irmãos Barradas, 

Ldª. - Proposta de aquisição de terreno =================================== 

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

20 de Maio, último, exarada a folhas 159, ponto 137, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado conceder à Empresa supra mencionada, um último prazo para aceitação da 

proposta apresentada por esta Câmara Municipal com vista à aquisição de uma parcela 

de terreno, com a área de 4.405 m2, devendo o respectivo paramento ser fraccionado 

durante um período máximo de 3 anos, presente à reunião o respectivo processo. --------  

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/070101, onde, em 10 de 

Julho, existia um saldo disponível de € 133.619,28 (cento e trinta e três mil, seiscentos e dezanove 

eirós e vinte e oito cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.1.1., 

código 02 e n.º 8/2009, com a dotação de € 77,23 (setenta e sete euros e vinte e três cêntimos)”. ----- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que há necessidade de conciliar interesses públicos e 

privados, a Câmara deliberou, por unanimidade, que o Senhor Presidente da Câmara, 

perante a referida Empresa, faça uma nova abordagem ao assunto. =============== 

078 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL – DELFIM DA ENCARNAÇÃO GOMES 

SOBRAL - Cedência do Lote n.º 13 ======================================= 
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========== Oriundo do Senhor DELFIM DA ENCARNAÇÃO GOMES SOBRAL, 

presente à reunião um requerimento, registado nesta Câmara Municipal, em 07 do 

corrente mês, sob o n.º 5797, em que, pelos motivos ali descritos, solicita autorização 

prévia para ceder o Lote n.º 13 do Parque Industrial, nas condições da sua aquisição, à 

Firma RESUR – Resíduos Sólidos e Urbanos. -------------------------------------------------------- 

Submetido o assunto à apreciação da Secção de PATRIMÓNIO, a mesma prestou a 

Informação n.º NAJUR/31/2009, datada de 07 do corrente mês, com o seguinte teor: ----- 

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

----- A escritura de compra e venda do lote n.º 13, do Parque Industrial de Moimenta da Beira foi 

celebrada no dia 8 de Setembro de 1998, tendo como outorgantes o Município de Moimenta da Beira, 

na qualidade de vendedor e Delfim da Encarnação Sobral, como comprador. ------------------------------ 

----- Por requerimento, com datada de entrada de 7 de Julho do corrente, o titular do lote acima 

referido, pelas razões ali descritas, que aqui se dão por integralmente reproduzidas, para todos os 

efeitos, solicita a autorização prévia, face ao regulamento do Parque Industrial, para a cedência do lote 

n.º 13, do Parque Industrial de Moimenta da Beira, para a firma Resur  - Gestão de Resíduos e Higiene 

Urbana, Lda, com sede na Rua Aquilino Ribeiro 34, 1.º- E, na Vila, Freguesia de Moimenta da Beira. ---- 

----- Reportando-nos ao diploma legal que regulava a situação, o n.º 3, do Capítulo VIII, do anterior 

Regulamento do Parque Industrial de Moimenta da Beira, estabelecia que a compra e venda é celebrada 

sob condição do adquirente implementar a actividade industrial que indicou e de cumprir os prazos de 

construção e demais cláusulas acordadas, constando tudo da respectiva escritura (sublinhado 

nosso). Ora, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos da clausula quarta da escritura acima mencionada, o Senhor Delfim da Encarnação 

Sobral comprometeu-se a concluir a obra no prazo de dois anos, a contar do dia 8 de Setembro de 

1998 (cujo prazo poderia ser, entretanto prorrogado por motivos devidamente justificados), sob pena 

de caducidade da respectiva escritura e consequente reversão do lote de terreno para a Câmara 
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Municipal de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Consigna-se que nos Serviços da D.P.O.M., desta Câmara Municipal, e relativamente ao Lote n.º 

13, do Parque Industrial, propriedade do Senhor Delfim da encarnação Sobral, apenas existe o processo 

referente à construção da unidade fabril, não se vislumbrando a emissão da competente licença 

de utilização, não obstante o prazo estabelecido para a referida construção já ter terminado no ano de 

2000. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posto isto, e atendendo à pretensão do peticionante, no sentido da Câmara Municipal de Moimenta 

da Beira, autorizar a cedência do lote n.º 13, do Parque Industrial de Moimenta da Beira, para a firma 

Resur  - Gestão de Resíduos e Higiene Urbana, Lda, com sede na Rua Aquilino Ribeiro 34, 1.º- E, na 

Vila, Freguesia de Moimenta da Beira, trazemos à colação o que dispõe o artigo 7.º, n.º 2, do 

Regulamento do Parque Industrial de Moimenta da Beira: --------------------------------------------------- 

----- “As empresas singulares ou colectivas adquirentes dos lotes de terreno não podem alienar, a título 

gratuito ou oneroso ou, sob qualquer forma, transferir para outrem a posse sobre a totalidade ou parte, 

dos lotes adquiridos, sem que para tanto sejam autorizados pela Câmara Municipal, que usufruirá do 

direito de preferência”.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência, autorizando a transferência do aludido lote para a Firma RESUR – Resíduos 

Sólidos e Urbanos, até porque a mesma já se encontra instalada neste Município e em 

plena laboração. ====================================================== 

 “Tesouraria” 

079 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 14, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 546.978,17 

(quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e oito euros e dezassete 
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cêntimos), assim discriminado: ---------------------------------------------------------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. € 464.503,95 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €  82.474,22 

                                                                               TOTAL ....... € 546.978,17 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

080 - 310/301/120 - BENEFICIAÇÃO DA EM 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E 

PERAVELHA – Acção Ordinária n.º 416/03 e Acção Ordinária n.º 445/03 ========= 

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

08 de Abril, último, exarada a folhas 13, ponto 016, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado solicitar ao Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, esclarecimentos 

sobre as razões que o levaram a estar ausente na audiência de julgamento, e ser 

constituída uma Comissão de Peritagem, com elementos de cada uma das partes, 

presente à reunião a informação n.º 03.09, do GABINETE JURÍDICO, datada de 13 do 

corrente mês,  com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------- 

----- “Tem a presente a finalidade de comunicar a V. Ex.a o seguinte: ------------------------------------- 

1.º - Dá-se aqui por integralmente reproduzida todo o teor da informação n.º 02.09, de 02 de Abril de 

2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.º - No dia 14 de Maio do corrente ano estavam designadas as audiências de julgamento dos Proc. 

N.ºs 445/03 e 416/03, supra identificados. ------------------------------------------------------------------- 

3.º - Nesse dia apenas ocorreu a audiência de julgamento do proc. n.º 445/03, em virtude de não 

haver disponibilidade de tempo para efectuar a do proc. n.º 416/03, tendo sido designado para esta, o 
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dia 10 de Julho de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------- 

4.º - Efectuada a chamada de todos os intervenientes nos respectivos processos verificou-se a falta de 

comparência, aliás, já habitual, da testemunha Eng.º João Pinto Cardoso, técnico fiscal das empreitadas 

a que se referem estes autos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

5.º - Não obstante a falta de comparência da aludida testemunha, iniciou-se a audiência de julgamento 

não prescindindo o mandatário do Réu (Município de Moimenta da Beira) da mesma, aguardando-se até 

ao final a sua comparência. ------------------------------------------------------------------------------------ 

6.º - Após terem sido inquiridas todos os intervenientes sem que a testemunha Eng.º João Pinto 

Cardoso tivesse comparecido, o mandatário do Réu requereu ao Senhor Juiz nova data para a sua 

inquirição, que foi marcada para o dia 23 de Junho de 2009. ------------------------------------------------ 

7.º - Porém, mais uma vez a testemunha não compareceu, tendo o mandatário do Réu requerido a 

designação de nova data, que foi marcada para o dia 10 de Julho de 2009, dado que estava também 

designada para esse dia a audiência de julgamento da E.M. 514. ------------------------------------------- 

8.º - No dia 10 de Julho de 2009, datas para a qual estavam designadas a audiência de julgamento do 

proc. n.º 416/03 e a inquirição da testemunha Eng.º João Pinto Cardoso no proc. 445/03, para finalizar 

esta audiência, mais uma vez este não compareceu. --------------------------------------------------------- 

9.º - Quanto ao Proc.º n.º 416/03, iniciou-se a audiência de julgamento sendo interrompida para 

continuar no dia 11 de Novembro de 2009; quanto ao proc. 445/03, foi adiado sine die a inquirição da 

aludida testemunha ficando a aguardar despacho do Senhor Juiz face à ausência sempre justificada com 

atestados médicos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.º - A partir da informação n.º 02.09, de 02 de Abril de 2009, deste Gabinete Jurídico, as notificações 

à aludida testemunha, passaram a ser efectuadas pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, que 

foi sempre devidamente notificado. ----------------------------------------------------------------------- 

11.º - Atento o exposto, tem sido este Gabinete Jurídico confrontado com a falta da testemunha 

principal, e diga-se principal, porque foi o técnico responsável não só pela fiscalização das obras em 

referência, como também esteve na génese da situação que originou as acções propostas pela firma 

Jeremias de Macedo & Comp. L.da. ---------------------------------------------------------------------------- 
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12.º - Perante tal ausência, a situação do Réu (Município de Moimenta da Beira) fica fortemente 

fragilizada, perante a Autora (Jeremias de Macedo & Comp. L.da), que assim fica detentora da 

possibilidade de fazer prova das suas argumentações, ficando aquele com dificuldades sérias para fazer 

a contraprova. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.º - A situação actual da testemunha, como funcionário, em nada deverá afectar a real defesa dos 

interesses do Município, tanto mais que foi o técnico fiscalizador de todas obras executadas pela firma 

Jeremias de Macedo & Comp. L.da e que são objecto de contencioso. -------------------------------------- 

 14.º - O comportamento desta testemunha contraria tudo quanto ele tem exposto no que se refere a 

estas obras, tanto mais quanto se arroga em defensor do erário público. E -------------------------------- 

15.º - Não é fugindo às suas responsabilidades que a mesma defende os interesses que apregoa. ------ 

16.º - Esta atitude lamentável, de quem tem a responsabilidade de defender os interesses do 

Município, até pelas posições por si assumidas, nesta obra como em outras com os mesmo 

intervenientes, deverá merecer uma reflexão do Executivo Camarário a que V. Ex.a preside, com vista a 

uma tomada de posição em relação ao comportamento da testemunha que revela um desprezo 

absoluto em relação aos interesses do Município que ele próprio sempre se arrogou em defender e até 

uma eventual resolução consensual do contencioso.” -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado a relação funcional que o Engenheiro Civil, JOÃO PINTO 

CARDOSO, ainda tem com esta Câmara Municipal, a mesma deliberou, por 

unanimidade, solicitar, ao Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA e ao GABINETE 

JURÍDICO, a ponderação de um forma legal que possa obriga-lo a testemunhar no 

âmbito dos processos judiciais que decorrem e relativamente aos quais  é testemunha 

chave. ============================================================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

081 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Erros e omissões do projecto – Despacho – Ratificação ============== 
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========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião um 

Despacho, datado de 8 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, que aprova os erros e omissões do 

projecto da obra referida em epígrafe, no montante de € 2.677,50 (dois mil, seiscentos e 

setenta e sete euros e cinquenta cêntimos), e procede à alteração do preço base do 

respectivo concurso para € 2.454.438,46 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e 

quatro mil, quatrocentos e trinta e oito euros e quarenta e seis cêntimos), decidindo 

ainda, que as propostas sejam apresentadas até às 17h e 30m, do dia 14 de Julho de 

2009 e o acto público tenha lugar no dia 15 de Julho de 2009, pelas 10h00m. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos do 

disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar o referido 

Despacho do Senhor Presidente. ========================================== 

082 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Relatório Preliminar =========================================== 

========== Oriundo Júri do concurso em epígrafe, presente à reunião o relatório 

preliminar, datado de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual informa que todas as 

propostas apresentadas, no âmbito do procedimento de “ajuste directo”, ultrapassam o 

preço base do concurso e que de acordo com o disposto na alínea d), do n.º 2, do art.º 

70.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, as mesmas foram excluídas do 

concurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento dos preços apresentados pelas 

equipas concorrentes, no âmbito da abertura das propostas, que traduzem uma grande 

discrepância relativamente ao preço base adoptado e corrigido, o que eventualmente 

poderá traduzir uma sub-avaliação dos valores orçamentados do projecto ou eventual 

especulação dos preços apresentados pelos concorrentes. Face a este contexto, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, constituir uma Comissão da reavaliação do 

processo que integre o Técnico Fiscal da Obra, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO 

MARQUES RODRIGUES, um Técnico da equipa projectista e o engenheiro ARTUR 

ANTÓNIO TEIXEIRA GOMES DA SILVA, em representação da CIMDOURO, para que 

possam determinar, por analogia com outros processos dos centros escolares da região, 

os preços a adoptar num próximo procedimento concursal, cuja decisão deverá ser 

assumida na próxima reunião de Câmara. =================================== 

083 - 310/302/434 – CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA 

BEIRA – O Primeiro Relvado – Auto de Posse Administrativa – Parcela n.º 1 – 

Delegação de Competências ============================================ 

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

Despacho, datado de 13 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual, e pelos motivos ali 

descritos, delega a competência no Vice-Presidente, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, para representar esta Câmara Municipal no auto de posse administrativa, da 

parcela de terreno n.º 1, tendo em conta o disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 68.º, 
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e n.ºs 1 e 2, do artigo 69.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugado com o 

disposto na Secção IV, do Capítulo I, da Parte II, do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a nova 

redacção dada pela Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. -------------------------------------------------- 

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

084 - 310/302/434 – CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA 

BEIRA – O Primeiro Relvado – Auto de Posse Administrativa – Parcela n.º 1 ===== 

========== No seguimento da declaração de utilidade pública e posse administrativa, 

autorizada por Despacho do Senhor Secretário de Estado Adjunto da Administração 

Local, datado de 9 de Abril, último, e publicada no Diário da República n.º 81, II Série, de 

27 do mesmo mês de Abril, presente à reunião o AUTO DE POSSE ADMINISTRATIVA, 

da parcela de terreno n.º 1, sita no lugar denominado Lagoa, Freguesia e Município de 

Moimenta da Beira, com a área de 10.350 m2, cujo proprietário é o Senhor NELSON 

DOMINGOS RODRIGUES ALEXANDRE, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual se declara, em nome desta 

Câmara Municipal, a tomada de posse administrativa da referida parcela, nos termos e 

para os fins estabelecidos na Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro. ------------------------------- 

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

085 - 310/302/434 – CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA 

BEIRA – O Primeiro Relvado – Auto de Posse Administrativa – Parcela n.º 2 – 

Delegação de Competências ============================================ 
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========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião um 

Despacho, datado de 13 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual, e pelos motivos ali 

descritos, delega a competência no Vice-Presidente, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, para representar esta Câmara Municipal no auto de posse administrativa, da 

parcela de terreno n.º 2, tendo em conta o disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 68.º, 

e n.ºs 1 e 2, do artigo 69.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugado com o 

disposto na Secção IV, do Capítulo I, da Parte II, do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a nova 

redacção dada pela Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. -------------------------------------------------- 

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

086 - 310/302/434 – CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA 

BEIRA – O Primeiro Relvado – Auto de Posse Administrativa – Parcela n.º 2 ===== 

========== No seguimento da declaração de utilidade pública e posse administrativa, 

autorizada por Despacho do Senhor Secretário de Estado Adjunto da Administração 

Local, datado de 9 de Abril, último, e publicada no Diário da República n.º 81, II Série, de 

27 do mesmo mês de Abril, presente à reunião o AUTO DE POSSE ADMINISTRATIVA, 

da parcela de terreno n.º 2, sita no lugar denominado Lagoa, Freguesia e Município de 

Moimenta da Beira, com a área de 1.800 m2, cujos proprietários são os Herdeiros de 

MANUEL FERREIRA e os herdeiros de MARIA BEATRIZ COSTA, que nesta acta se 

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



 FlFlFlFl.89 
______________ 

 
                                                           09.07.15 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

declara, em nome desta Câmara Municipal, a tomada de posse administrativa da 

referida parcela, nos termos e para os fins estabelecidos na Lei n.º 168/99, de 18 de 

Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

087 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada na primeira reunião deste 

Executivo, realizada em 2 de Novembro de 2005, exarada a folhas 3, ponto 004, do livro 

de actas 123, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a seguir se 

identifica, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, “INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDA”, 

“PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA 

INDEFERIDO”, “PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE 

ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 03 do referido mês de Novembro, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA. -------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ==================================== 
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----- JOSÉ DA COSTA MAGALHÃES, para construção de arrumos agrícolas, com a área 

de 43m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Val do Robão”, na localidade 

de Sanfins, Freguesia do Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 122.09; ---------------------------- 

----- MANUEL ANTÓNIO RIBEIRO SEMITELA, para construção de arrumos agrícolas, 

com a área de 42m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Calçada”, 

Freguesia do Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 129.09. ------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES: ================ 

----- JOSÉ CAMILO SOARES INÁCIO, para ocupação da via pública em 5 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Beco do Poço”, na localidade de Prados de 

Baixo, Freguesia da Rua, a que se refere o Proc.º n.º 127.09, devendo o requerente, 

salvaguardar a normal circulação do trânsito e dos peões, na referida via; -------------------- 

----- ACÁCIO NUNES FERREIRA, para construção de um muro de vedação com 20 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Tapada Grande”, Freguesia de 

Segões, a que se refere o Proc.º n.º 128.09, devendo o requerente, solicitar à 

Fiscalização Municipal o respectivo alinhamento. ---------------------------------------------------- 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDA: ====================================== 

----- JOSÉ FERREIRA GOMES CARDIA, para construção de um armazém de arrumos 

agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Marmelal”, na localidade de 

Vide, Freguesia da Rua, a que se refere o Proc.º n.º 05.09, nas condições da informação 

técnica n.º 100-OS/DPOM/09, datada de 3 do corrente mês. ------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS: ============================ 
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----- CARLA SOFIA DUARTE MORAIS MARTINHO, para construção de uma habitação e 

anexo, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Codeçais”, Freguesia de 

Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 49.09; --------------------------------------------------------- 

----- MÁRIO DA COSTA OLIVA, para reconstrução de arrumos, que pretende levar a 

efeito na Rua da Cesteira, na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proc.º n.º 106.09. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ADRIANO DE JESUS VEIGA, para construção de uma moradia unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Lage do Pestana”, Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º n.º 40.09.  -------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: =========================== 

----- BELMIRA DUARTE DE ALMEIDA, para alterações/ampliação ao projecto de 

arquitectura inicial referente à recuperação de uma casa de arrumação de alfaias 

agrícolas para habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

“Ribeira”, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 388.06; ------------------------------ 

----- MARIA HELENA COUTINHO DOS SANTOS, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 12, no loteamento a que se refere o 

alvará n.º 10/81, sito no lugar denominado “Corgo do Mártir”, Freguesia de Arcozelos, a 

que se refere o Proc.º n.º 106.07; -------------------------------------------------------------------------

----- BALCLASS – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LD.ª, para 

licenciamento de uma oficina de reparação e pintura de automóveis CAE 50200 – 
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Manutenção e reparação de veículos automóveis, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “A-do-Bispo”, Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 231.07. ----- 

PROJECTOS DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============ 

----- AVELINO DE ALMEIDA RAMOS, para alteração de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Pereiro”, na localidade de Carapito, 

Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 133.08; ------------------------------------- 

----- ERNESTO DE JESUS DA SILVA LOPES, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “S. Miguel”, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 204.08; -------------------------------------------- 

----- ILÍDIO ANTUNES SOUSA, para construção de anexos, que pretende levar a efeito 

no Bairro de Nossa Senhora de Fátima, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 273.08. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

088 – 360/338/44.09 - OBRAS PARTICULARES – Processo simples – Construção de 

um muro de vedação com 43 metros ===================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que, relativamente ao pedido para construção de um 

muro de vedação com 43 metros, que a Senhora AMÉLIA DE SOUSA SANTOS, 

pretende levar a efeito no lote 13, na localidade de Barragem de Vilar, Freguesia de Vila, 

decidiu solicitar parecer à Secção de Património e Aprovisionamento, presente à reunião 

o referido processo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A referida Secção prestou a informação n.º NAJUR/25/2009, datada de 07 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à requerente a entrega 

de documento que comprove a legitimidade do lote em causa. ==================== 

089 – 360/338/61.09 - OBRAS PARTICULARES – Processo simples – Construção de 

um muro de vedação com 29 metros ===================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que, relativamente ao pedido para construção de um 

muro de vedação com 29 metros, que o Senhor ANTÓNIO ESTEVÃO MARTINS 

PARREIRA, pretende levar a efeito no lote 14, na localidade de Barragem de Vilar, 

Freguesia de Vilar, decidiu solicitar parecer à Secção de Património e Aprovisionamento, 

presente à reunião o referido processo. ----------------------------------------------------------------- 

----- A referida Secção prestou a informação n.º NAJUR/26/2009, datada de 07 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva licença de 

construção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que os serviços da Fiscalização 

Municipal efectuem o alinhamento do respectivo muro, avaliando eventuais implicações 

existentes, assim como salvaguardando os espaços públicos. ==================== 
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090 – 360/338/164.90 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

alterações ao projecto de arquitectura inicial de uma habitação unifamiliar ======  

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

PEDRO DIAS SARAMAGO, relativamente às alterações ao projecto de arquitectura 

inicial de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

“Madeiros”, Freguesia de Ariz, presente à reunião o processo, acompanhado dos 

elementos solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 129-RJ/DPOM/09, 

datada de 26 de Maio, último, do seguinte teor: ------------------------------------------------------- 

-----“A presente informação surge no seguimento da resposta dada pela firma requerente ao despacho 

do Sr. Vereador em Regime de Tempo Inteiro Dr. Jorge de Jesus Costa de 2009/03/23, que por sua vez 

surgiu perante o teor da informação técnica destes serviços com o n.º70-RJ/DPOM/2009 de 

2009/03/16. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O requerente entregou os elementos solicitados, assim, julgam-se reunidas as condições para que 

a pretensão seja submetida a deliberação final, se a Ex.m.ª Câmara assim o entender”. ------------------ 

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

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

091 – 360/338/30.97 – OBRAS PARTICULARES – Telas finais - construção de uma 

habitação bifamiliar ===================================================  

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

AUGUSTO DE JESUS VEIGA, relativamente às Telas finais de uma habitação bifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Martinhalgo”, Freguesia de Leomil, 

presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos solicitados. -------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 146-RJ/DPOM/09, 

datada de 30 de Junho, último, do seguinte teor: ----------------------------------------------------- 

-----“A presente informação surge no seguimento da resposta dada pelo requerente ao despacho do Sr. 

Vereador em Regime de Tempo Inteiro Dr. Jorge de Jesus Costa de 2009/03/24, que por sua vez surgiu 

perante o teor da informação técnica destes serviços com o n.º76-RJ/DPOM/2009 de 2009/03/23. ------ 

----- O requerente entregou o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura, 

conforme solicitado, assim, informa-se favoravelmente as alterações ao projecto de arquitectura, 

conforme mencionado na última informação técnica. --------------------------------------------------------- 

----- Salienta-se que as alterações efectuadas, só se reflectiram ao nível do projecto de arquitectura.”. - 

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

092 – 360/338/305.97 – OBRAS PARTICULARES – Ampliação de uma habitação – 

Pedido de reapreciação =============================================== 

========== Oriundo do Senhor ACÁCIO DE JESUS ALMEIDA, presente à reunião um 

pedido de reaprovação do projecto de construção de uma moradia unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Barreiro” ou “Lobato”, na Freguesia de 

Arcozelos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação, datada de 

13 do corrente mês: -------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Aquando do licenciamento inicial do projecto de arquitectura foi emitido o alvará de licença de 

construção em 22/09/1998, com o nº. 367/98, com validade até 28/08/2003, não existindo 

prorrogações da mesma, pelo que se encontra caducada. --------------------------------------------------- 

----- Assim, de acordo com o disposto no artigo 71º., do Decreto Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pela Lei nº. 60/2007, de 04 de Setembro, deverá ser declarada caducidade pela câmara 

municipal, com audiência prévia do interessado.”-------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

alvará de licença de construção, precedida da audiência prévia do interessado. ======= 

093 – 360/338/339.97 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Legalização e ampliação de uma habitação unifamiliar ======================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência ao Senhor AUGUSTO 

MONTEIRO, relativamente à legalização e ampliação de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Campo da Vinha”, Freguesia de Cabaços, 

presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, em que, pelos 

motivos ali descritos, solicita a sua aprovação. -------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 125-

SV/DPOM/09, datada de 30 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

parecer desfavorável. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar o sótão referenciado 

apenas destinado a arrumos e aprovar o projecto de arquitectura. ================= 

094 – 360/338/560.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar – Alteração ======================  

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta à Senhora 

MARIA REGINA DE JESUS SILVA e OUTROS, relativamente às alterações para 

reconstrução de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do 

Castanheiro, Freguesia de Caria, presente à reunião o processo, acompanhado dos 

elementos em falta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 134-

SV/DPOM/09, datada de 3 do corrente mês, do seguinte teor: ----------------------------------- 

-----“A presente informação surge no seguimento da resposta dada pelas requerentes ao despacho do 

Sr. Vereador em Regime de Tempo Inteiro Dr. Jorge Costa de 2009/03/18, que por sua vez surgiu 

perante o teor da informação técnica destes serviços com o n.º57-SV/DPOM/2009 de 2009/03/12. ----- 

----- Uma vez que foram entregues os elementos em falta, e considerando que foi solicitada a isenção 

para apresentação do plano de acessibilidades com base de o presente processo ter sido apresentado 

antes da entrada em vigor do respectivo diploma, à pretensão informa-se favoravelmente”. ------------- 

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

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

095 – 360/338/222.07 – OBRAS PARTICULARES -  Pedido de alteração da 
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estimativa orçamental, relativo à construção de uma oficina de manutenção e 

reparação de automóveis ============================================== 

========== Oriundo do Senhor LUÍS DE SOUSA FRANCISCO, presente à reunião um 

pedido de isenção de apresentação do Alvará de Construção da Obra, visto que a 

referida obra foi construída há mais de doze anos. ---------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 158-RJ/DPOM/09, 

datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata de uma obra em fase de legalização, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, isentar o requerente da apresentação do seguro e do alvará 

de empreiteiro. ======================================================= 

096 – 360/344/30.97 – OBRAS PARTICULARES -  Pedido de propriedade horizontal 

relativo a duas habitações – Certidão de constituição de propriedade horizontal == 

========== Oriundo do Senhor AUGUSTO DE JESUS VEIGA, presente à reunião um 

pedido de certidão da constituição de propriedade horizontal, relativamente à um edifício 

com duas habitações, sito na lugar de “Martinhalgo”, Freguesia de Leomil. ------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 105-

OS/DPOM/09, datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos emite 

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

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

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

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

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

097 – 360/344/352.04 – OBRAS PARTICULARES –  Pedido de alteração de certidão 

de  propriedade horizontal de um edifício destinado a habitação colectiva e 

comércio =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL LUCENA, residente na localidade de Vide, 

Freguesia de Rua, presente à reunião um pedido de alteração de certidão de 

propriedade horizontal, relativa a um edifício destinado a habitação colectiva e comércio, 

sito na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali 

descritos, requer o deferimento da pretensão. --------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 111-

OS/DPOM/09, datada de 13 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

parecer desfavorável à pretensão. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audiência do 
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interessado, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º, do Código 

do Procedimento Administrativo, dado que a mesma se inclina para o indeferimento da 

pretensão. =========================================================== 

098 – 360/347/5.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

========== Oriundo da Senhora MARIA DOS ANJOS TORRES DE SOUSA, presente 

à reunião um pedido de destaque de parcela de terreno, com a área de 915m2, de um 

prédio rústico com a área total de 10.500m2, sito no lugar denominado “Fonte”, 

Freguesia de Vilar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 106-

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela de terreno reúne as condições previstas no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro, e emitir a 

respectiva certidão, em conformidade. ====================================== 

099 – 360/991/31.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA DO CARMO CARDOSO PINTO DE SOUSA 

AMARAL, presente à reunião um pedido de parecer, relativamente à constituição de 
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compropriedade resultante da partilha de bens rústicos, nos termos do disposto no n.º 1, 

do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de 

Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal-AUGI. -------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 104-

OS/DPOM/09, datada de 8 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão e emitir a 

respectiva certidão, em conformidade. ====================================== 

100 – 360/991/35.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo dos Senhores LUÍS CARLOS DE JESUS TRINDADE E 

FRANCISCO RICARDO DE JESUS TRINDADE, presente à reunião um pedido de 

parecer, relativamente à constituição de compropriedade resultante da partilha de bens 

rústicos, nos termos do disposto n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, 

que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal-AUGI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 107-

OS/DPOM/09, datada de 9 corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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



 FlFlFlFl.102 
______________ 

 
                                                           09.07.15 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão e emitir a 

respectiva certidão, em conformidade. ====================================== 

101 – 360/991/36.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo dos Senhores LUÍS CARLOS DE JESUS TRINDADE e ANTÓNIO 

DE JESUS TRINDADE, presente à reunião um pedido de parecer, relativamente à 

constituição de compropriedade resultante da partilha de bens rústicos, nos termos do 

disposto no n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal-AUGI. ------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 108-

OS/DPOM/09, datada de 9 corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão e emitir a 

respectiva certidão, em conformidade. ====================================== 

102 – 360/998/000 – OBRAS PARTICULARES – Estimativas Orçamentais para 

efeitos de Licenciamento Municipal ====================================== 

========== Oriundo da FEPICOP – Federação Portuguesa da Indústria da Construção 

e Obras Públicas, presente à reunião um ofício, registado nos serviços desta Câmara 

Municipal, em 25 de Junho, último, sob o n.º 5289, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter os valores fixados na 

deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 13 de Agosto de 2008, exarada 

a folhas 145, ponto 137, do livro de actas 134. ================================ 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Cultura” 

103 – 710/714/500 – INSTITUTO PIAGET – Criação de cursos na área da saúde ==== 

========== Oriundo do INSTITUTO PIAGET, presente à reunião uma comunicação, 

sem referência e sem data, dando conta que possui, no “Campo Universitário de Viseu”, 

instalações construídas de raiz, bem como equipamento adequado e corpo técnico 

especializado para a formação médica e farmacêutica, cujo investimento ultrapassa o 

valor de 15 milhões de euros. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, considerando que o Governo não responde às solicitações do referido 

Instituto e não dialoga no sentido da criação de cursos na área da saúde, solicita o apoio 

incondicional do Município de Moimenta da Beira na reflexão que se propõe fazer a nível 

nacional, sobre o assunto em causa. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Por ser do interesse desta região, onde há necessidade de pessoal 

especializado nestas áreas, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável à criação de cursos na área da saúde a serem leccionados no referido 

Instituto, por se reconhecer que reúne todas as condições para o efeito. ============ 

104 – 710/729/000 – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – Proposta de Alteração 

do Regime Jurídico dos Conselhos Municipais da Juventude ================= 
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========== Oriundo do Grupo Parlamentar do PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, 

presente à reunião um “e-mail”, datado de 25 de Junho, último, a remeter cópia do 

projecto de lei, que procede à alteração do regime jurídico dos Conselhos Municipais de 

Juventude. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------Submetido o assunto ao Adjunto do GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE, o 

mesmo prestou uma informação, datada de 6 do corrente mês, do seguinte teor: ------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Presidente, exarado em 02/07/2009, relativamente 

ao assunto acima melhor identificado em epígrafe, após análise atenta, quer da proposta de alteração 

do regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude oriunda do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, quer da circular e parecer provindo da Associação Nacional de Municípios 

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

----- A proposta de alteração do regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude apresentada 

pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, vai de encontro, exactamente, ao também 

previsto na circular e parecer veiculado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, ou seja, 

estamos perante um diploma que prevê um conjunto de normas que constituem intromissões 

desproporcionadas na actividade municipal, condicionando a capacidade de acção das Câmaras 

Municipais, impondo-lhe determinadas obrigações que restringem a sua autonomia de gestão; ---------- 

----- Por força do actual regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude, trata-se de uma 

imposição às autarquias portuguesas que criem, com meios próprios, órgãos executivos de juventude. - 

----- Quer o PCP, quer a ANMP, o que defendem, é que os Municípios disponham de um órgão 

consultivo na área da política de juventude e não um órgão praticamente autónomo e com poderes 

executivos próprios que passam a funcionar, com meios da autarquia, de forma imposta, ferindo a 

autonomia do poder local. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A proposta do Projecto de Lei ora apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP vai no sentido de 

contrariar a actual Lei, propondo eliminar as competências executivas dos Conselhos Municipais de 
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Juventude, assegurando assim a sua natureza verdadeiramente consultiva e permite a participação de 

grupos informais de jovens nesses Conselhos, ao contrário da Lei em vigor.-------------------------------- 

----- Apesar da presente proposta do Grupo Parlamentar do PCP e das diligências da ANMP, a Lei entrou 

em vigor em 2 de Março de 2009, em que no seu artigo 27º, obriga à criação dos Conselhos Municipais 

de Juventude no prazo máximo de 6 meses a partir da data de entrada em vigor da citada lei, ou seja, 

o prazo termina em 2 de Agosto de 2009. --------------------------------------------------------------------- 

----- Para melhor se perceber as implicações práticas decorrentes da proposta do Grupo Parlamentar do 

PCP de alteração à lei em vigor, junto se anexa o clausulado da actual lei, por forma a comparar com as 

alterações propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Saúde” 

105 – 720/715/000 – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – Interpelação ao 

Governo sobre a saúde ================================================ 

========== Oriundo do Grupo Parlamentar do PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, 

presente à reunião um “e-mail”, datado de 29 de Junho, último, a enviar um processo 

referente às intervenções proferidas durante o debate da interpelação ao Governo sobre 

a situação do sector da saúde. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara, Vereadores e por 
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mim, ANA CRISTINA LOUREIRO SOARES AGUIAR, sendo seguidamente distribuída, 

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

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

12H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


