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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZANOVE DE JULHO DO ANO 

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

ACTA Nº. 16/06  

========== Aos dezanove dias do mês de Julho do ano de dois mil e seis, nesta Vila 

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

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

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

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

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, JORGE DE JESUS COSTA, ISABEL MARIA 

SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na 

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

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

ordinária realizada no dia 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, ponto 005, do 

livro de actas 123, cuja ordem  do dia  havia sido previamente distribuída a todos os 

seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro. =========================================================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 
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da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta dos Vereadores LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ANTÓNIO 

HUMBERTO DE PAIVA MATOS e JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o primeiro por 

se encontrar de férias, o segundo por estar doente e o terceiro por motivos da sua vida 

profissional. ========================================================== 

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

225 – 110/195/000 – HRL – HIDROELÉCTRICA DA RIBEIRA DE LEOMIL. S.A – 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Granja do Tedo ========================== 

========== Oriundo da empresa Hidroeléctrica da Ribeira de Leomil S.A., presente à 

reunião o ofício com referência CMMBeira060620, datado de 20 de Junho, último, a 

remeter fotocópias da licença para construção de infra-estruturas hidráulicas, e da folha 

do Diário da República com a publicação do Despacho Conjunto nº. 364/2006, onde é 

reconhecido o interesse público do aproveitamento hidroeléctrico do açude localizado na  

Granja do Tedo. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

226 – 120/997/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Decreto Regulamentar nº. 6/2006, de 20 de Maio - Aplicação do SIADAP à 

Administração Local ================================================== 

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

Circular nº. 92/2006-SA, datada de 21 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, na qual informa que o 
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referido Decreto Regulamentar nº. 6/2006, de 20 de Maio, veio adaptar o sistema 

integrado de avaliação do desempenho da Administração Pública (SIADAP) à 

Administração Local, pelo que deverão as Câmaras Municipais iniciar o processo de 

fixação de objectivos dos funcionários, agentes e demais trabalhadores dos Municípios. - 

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

concordar com a posição assumida pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses sobre esta matéria, seguindo as recomendações exaradas no último ponto 

da referida circular. ==================================================== 

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

227 - 150/158/000 – PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

de actas nº. 123, em que foram aprovadas as delegações e sub-delegações de 

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

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

Setembro, na redacção da lei nº. 5-A-/2000, de 11 de Janeiro, a seguir se identifica o 

processo relativo à concessão de licença para afixação de publicidade, que foi objecto 

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

----- AUTO PEÇAS DEMO, LDA., ESTABELECIMENTO NA Avª. Calouste Gulbenkien- 

Rotunda da Central de Camionagem, nesta Vila, para colocação de dois reclamos 
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luminosos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SERNANCELHE – Colocação de 

uma cartaz publicitário da 1ª. Feira de Actividades Económicas. --------------------------------- 

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

228 – F01.02.06 – CONSOLIDAÇÃO DA MALHA VIÁRIA INTERMUNICIPAL (SEGÕES 

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

ABASTECIMENTO E RESIDUAIS DE CASTELO – Processo de Averiguações ===== 

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

21 de Junho, último, exarada a folhas 176, ponto 125, deste livro de actas, em que foi 

deliberado instaurar um processo de averiguações, nos termos do artº. 88º., do Estatuto 

Disciplinar, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, ao Técnico Superior 

Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, nomeando como instrutor o Chefe da 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, presente à 

reunião o relatório do referido processo de averiguações, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após análise do Relatório apresentado pelo Instrutor do Processo de 

Averiguações, procedeu-se, nos termos e para efeitos do nº. 3, do artigo 90º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, conjugado com o nº. 2, do artigo 24º., do Código do 

Procedimento Administrativo, à votação por escrutínio secreto, tendo a Câmara 

deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções, instaurar 

procedimento disciplinar, nos termos do artigo 35º., do Estatuto Disciplinar, aprovado 
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pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, ao procedimento e comportamento 

profissional do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, nas 

empreitadas de “ CONSOLIDAÇÃO DA MALHA VIÁRIA INTERMUNICIPAL (SEGÕES - 

E.M. 581-1)” e “EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO E 

RESIDUAIS DE CASTELO”. --------------------------------------------------------------------------------

---- Mais foi deliberado designar o actual Director do Gabinete de Apoio Técnico, de 

Lamego, Engenheiro ARTUR ANTÓNIO TEIXEIRA GOMES DA SILVA, para Instrutor do 

Processo, uma vez que a Câmara considera que o mesmo possui as competências 

necessárias e legais para desempenhar aquelas funções, designadamente pelo domínio 

das matérias inerentes ao regime jurídico das empreitadas de obras públicas e ao 

funcionamento dos regulamentos dos fundos comunitários. ====================== 

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

229 – 210/207/000 – EFORE - BEIRAS, LDª – Pedido de Subsídio – "XV Jornadas 

Agri - Cultura em Marcha" – Atribuição de Subsídio =========================  

========== Oriundo da Escola Profissional em epígrafe, presente à reunião um ofício,  

datado de 26 de Junho, último, solicitando a atribuição de um subsídio para as  "XV 

Jornadas Agri - Cultura em Marcha".--------------------------------------------------------------------- 

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

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

Setembro, alterado pela Lei 5-A/2002, "Compete à Câmara Municipal, no âmbito do 
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apoio a actividades de interesse municipal ... apoiar ou comparticipar, pelos meios 

adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra...”.------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que 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 Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 04/040701, onde em 13 do corrente mês, existia um 

saldo disponível de € 4.115,11 (quatro mil, cento e quinze euros e onze cêntimos). ---------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Escola Profissional 

Tecnológica e Agrária de Moimenta da Beira um subsídio no montante de € 1.000,00 

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

230 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Pedido de atribuição de subsídio  ================================ 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião um ofício,  datado 

e registado em 14 do corrente mês, solicitando a atribuição de um subsídio, no 

montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para a realização de futuros 

eventos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

actividades de interesse municipal ... apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 
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no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra...”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que 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 13 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 17.039,16 (dezassete mil, trinta e nove euros e dezasseis cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.2., 

código 0101 e projecto nº 38/2004, no montante de € 3.565,81 (três mil, quinhentos e 

sessenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos). --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Cultural e 

Recreativa de Moimenta da Beira um subsídio de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), visando, essencialmente, a liquidação da dívida perante os Serviços de 

Finanças, de forma a permitir, no futuro, uma outra dedicação e empenho a diversos 

projectos sócio-culturais. ================================================ 

231 – 210/207/000 - FESTAS DE S. JOÃO/2006 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA DE MOIMENTA DA BEIRA - Atribuição de Subsídio ==============  

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

PROPOSTA, datada de 13 do corrente mês, do seguinte teor: -----------------------------------

----- “1- Sob a égide “Emotivos no Desporto, unidos na Tradição”, e “no Mundial com a 

nossa Selecção” e “uma festa verdadeira nossa!”, decorreram de 09 de Junho a 09 de 
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Julho último as Festas Populares de S. João 2006, de Moimenta da Beira, da 

responsabilidade da Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------

----- 2- Do Programa das Festas constavam e foram realizadas diversas actividades, tais 

como:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Desporto, Festa Religiosa, Arraial Popular, Jogos Tradicionais, Variedades, Bandas 

e Grupos Locais, Folclore, Karaoke, Animação Popular e outras Actividades.----------------

----- A Câmara Municipal, para além da colaboração de diversos Clubes e Associações 

Locais, teve como principal parceiro a A.C.R.M.B. (Associação Cultural e Recreativa de 

Moimenta da Beira), que teve, exclusivamente, a seu cargo, a concepção e organização 

de um conjunto de eventos das referidas Festas de S. João 2006.------------------------------ 

----- 4- Constata-se, nesta data, que um grande número de Grupos e Bandas Locais, 

não têm escrita organizada e como tal não estão fiscalmente habilitadas a emitir as 

competentes facturas.----------------------------------------------------------------------------------------

----- 5- Assim, havendo necessidade de pagar a esses Grupos e Bandas Locais, 

algumas gratificações pelos serviços prestados, PROPONHO que seja transferida, para 

a A.C.R.M.B. uma verba até cerca de 7.000,00 (sete mil euros), conforme se venha a 

reconhecer como necessária de acordo com a prestação de contas que, oportunamente, 

será enviada à reunião de Câmara, com vista ao pagamento, por parte daquela 

Associação, aos referidos Grupos e Bandas Locais”.------------------------------------------------ 

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

----- "No âmbito da alínea b), do nº. 4, do artigo 64º., da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
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alterado pela Lei 5-A/2002, "Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a 

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

no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra....----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que 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 Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 04/040701, onde em 13 do corrente mês, existia um 

saldo disponível de € 17.039,16 (dezassete mil, trinta e nove euros e dezasseis 

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

2.5.2., código 0101 e projecto nº 38/2004, no montante de € 3.565,81 (três mil, 

quinhentos e sessenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos). ---------------------------------- 

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

Senhor Presidente, atribuindo, nesta fase, à Associação Cultural e Recreativa de 

Moimenta da Beira um  de € 3.565,81 (três mil, quinhentos e sessenta e cinco euros e 

oitenta e um cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

atribuir à referida Associação um subsídio global até ao montante de 7.000,00 (sete mil 

euros), para os fins propostos, conforme se venha a reconhecer a necessidade na 

prestação de contas final das Festas de S. João de 2006, devendo, para o efeito,ser 

criado o respectivo enquadramento orçamental.=============================== 
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232 – 210/200/400 – IMT – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES 

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

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

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

10 de Maio, último, exarada a folhas 26, ponto 26, do livro de actas n.º 125, em que foi 

deliberado indeferir o pedido de emissão de parecer favorável, notificando o requerente 

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

se pronunciar, por escrito, sobre o sentido da sua decisão, presente à reunião o 

respectivo processo, acompanhado de uma carta do Senhor SÉRGIO ALMEIDA 

TRINDADE, sem data, registada nesta Câmara Municipal em 14 de Junho, último, sob o 

n.º 4510, reiterando o pedido de isenção de IMT, pelo facto do seu projecto contemplar 

a aquisição de um prédio rústico destinado à primeira instalação de jovem agricultor, e  

de se encontrar aprovado pelo IFADAP.-----------------------------------------------------------------

----- Submetido o assunto à apreciação da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, foi prestada, em 

03 do corrente mês, a seguinte informação: -----------------------------------------------------------

----- “Tendo em conta os antecedentes deste processo e o despacho do Senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal, datado de 26 de Junho de 2006, cumpre-me informar 

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

----- “1.º O prazo de 10 dias concedido ao requerente Sérgio Almeida Trindade – cfr. 

Ofício da Câmara Municipal, datado de 22 de Maio de 2006 -, para se pronunciar, por 

escrito, sobre o conteúdo da deliberação do Executivo Camarário, de 10 de Maio de 
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2006, terminou antes do dia 14 de Junho de 2006, data do seu requerimento a dar 

resposta ao ofício supra citado;----------------------------------------------------------------------------

----- 2.º Nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 17.º do CIMT, a taxa do IMT é de 5% 

sobre o valor da aquisição do prédio rústico.-----------------------------------------------------------

----- Se atendermos ao que o requerente estabelece no seu requerimento, dirigido ao 

Ministério das Finanças, datado de 25 de Março de 2004, designadamente o montante 

da aquisição de € 84.785,00, e tendo em conta o disposto na alínea j), do artigo 6.º, do 

referido diploma legal, cuja epígrafe é Isenções, ficam isentas de IMT as “aquisições de 

prédios que se destinem à primeira instalação de jovens agricultores (…)”, “(…) até ao 

valor de € 80000,00, independentemente de o valor sobre que incidiria o imposto 

ultrapassar aquele limite”, o valor de uma eventual  isenção de IMT seria de € 

4.000,00.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que este investimento é reconhecido como de interesse 

público, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à isenção do 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT). ============= 

233 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006 - 

4ªAlteração – Conhecimento ============================================ 

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

primeira reunião deste Executivo, realizada em 02 de Novembro de 2005, exarada a 

folhas 3, ponto 004, do livro de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do 

artigo 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 
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11 de Janeiro, presente à reunião a 4ª. Alteração ao Orçamento, no montante de 

524.500,00 (quinhentos e vinte e quatro mil, e quinhentos euros) a que corresponde, 

igualmente, a 4ª. Alteração às Grandes Opções do Plano, no montante de € 332.500,00 

(trezentos e trinta e dois mil e quinhentos euros), na coluna de inscrições/reforços, e de 

€ 397.500,00 (trezentos e noventa e sete mil e quinhentos euros), na coluna de 

diminuições/anulações, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante, aprovada por Despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 07 do corrente mês. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

234 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – RELAÇÃO DOS ACTOS REFERENTES AO 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE 

IMÓVEIS – Direito de Preferência ======================================== 

========== Para efeitos do disposto no n.º 5, do artigo 55.º, do Código do Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

287/2003, de 12 de Novembro, presente à reunião os quadros síntese, que nesta acta 

se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, onde são 

referidas as escrituras sujeitas a IMT, celebradas no Cartório Notarial de Moimenta da 

Beira,  no mês de Junho, último.--------------------------------------------------------------------------- 

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

exercer o direito de preferência. ========================================== 
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235 – 380/382/000 – TOPONÍMIA – Aquisição de Placas para Peva, S. Martinho e 

Soutosa – Freguesia de Peva =========================================== 

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

ESTRATÉGICO, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, presente à reunião a Informação n.º 

26-LS/DEPE/2006, datada de 31 de Maio, último, do seguinte teor:-----------------------------

----- “A presente informação surge no seguimento da solicitação do Sr. Presidente desta 

Câmara Municipal para que fossem contabilizadas e orçamentadas as placas de 

toponímia para as três localidades da Freguesia de Peva, (Peva, S. Martinho e 

Soutosa).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Recorde-se que, num passado recente, aos arruamentos em causa foram 

atribuídos nomes pela Assembleia de Freguesia de Peva, (nomes que, entretanto, 

também foram aprovados pela Comissão para o efeito nomeada pela Assembleia 

Municipal).-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Perante esses nomes, (com indicação da Junta de Freguesia), apurou-se haver 

necessidade de instalar 167 unidades de placas de toponímia.-----------------------------------

----- Tendo em conta o custo unitário das placas recentemente adquiridas e instaladas 

em Moimenta da Beira, (neste caso, 19,75 €), a aquisição das 167 unidades agora em 

causa importará em 3.298,25 € , (valor este, ao qual deverá ser acrescentado o valor do 

I.V.A.).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Recorda-se que essas placas de toponímia têm as seguintes características:---------- 

----- Em chapa de alumínio de 2mm de espessura;--------------------------------------------------- 
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----- Com as dimensões totais de 0,45mx0,25m;------------------------------------------------------ 

----- De cor branca com inscrições a preto em vinil autocolante;---------------------------------- 

----- Com brasão da freguesia, nome da rua e cercadura.------------------------------------------ 

----- Atenda-se que, ao custo de aquisição das placas deverá ser acrescentado o valor 

da sua instalação, bem como o do material que será necessário para a fixação das 

placas, (como por exemplo, parafusos e, eventualmente, prumos metálicos)”.--------------- 

----- A referida informação traz exarada uma Proposta do Senhor Presidente, datada de 

05 do corrente mês, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------

----- “Considerando um valor estimado de 1000 € para a instalação, o que perfaz um 

valor global de despesa elegível de cerca de 4.500 €, PROPONHO uma 

comparticipação de 70%, a protocolar nos termos regulamentares”.---------------------------- 

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

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

do ponto 2.3.4.2. da execução orçamental, nos termos das condições técnicas previstas 

no art.º 3.º do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0302/08050102, onde existia em 26 de Junho último, uma dotação 

orçamental disponível no valor de € 52.000,00 (cinquenta e dois mil euros), estando 

previsto no Plano de Actividades Municipais no Objectivo 2.4.2., Código 05 e n.º 

16/2006, com dotação de € 10.000,00 (dez mil euros). --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida candidatura 

nos termos propostos, traduzida em Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira 
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com a Junta de Freguesia de Peva, considerando um investimento elegível de € 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros) ao qual se atribui uma comparticipação de € 

3.150,00 (três mil, cento e cinquenta euros), correspondente a 70% daquele valor. ==== 

“Tesouraria” 

236  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 18, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 611.109,31 

(seiscentos e onze mil, cento e nove euros e trinta e um cêntimos), assim  discriminado:  

                                      a) Dotações Orçamentais ................................... € 531.758,13   

                                      b) Dotações Não Orçamentais............................ €   79.351,18 

                                                                               TOTAL  ..................... €  611.109,31 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

237 - 310/300/000 - SANEAMENTO BÁSICO - Subscrição da Declaração do 4.º 

Fórum Mundial da Água =============================================== 

========== Oriundo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, presente à 

reunião a Circular com a referência CIR:96/2006-AS, datada de 27 de Junho, último, 

registada nesta Câmara sob o n.º 4971, em 3 do corrente mês, com o seguinte teor:------

----- “Realizou-se, recentemente, na Cidade do México, o 4.º Fórum Mundial da Água, 
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sob o tema “Acções Locais para um Desafio Global”, no qual a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses esteve representada. O evento é uma iniciativa do Conselho 

Mundial da Água, que se assume como um acontecimento de participação e diálogo, 

entre os múltiplos intervenientes no sector da Água no mundo, no sentido de um 

desenvolvimento sustentável do planeta. --------------------------------------------------------------- 

----- A declaração dos Presidentes de Câmara e Eleitos Locais sobre a Água, proposta 

pela Comissão da Água e Saneamento da Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), 

aprovada no 4.º Fórum Mundial da Água, reflecte  a percepção das responsabilidades 

que os eleitos locais têm em matéria de água potável e saneamento, reconhecendo o 

seu crucial papel, na gestão do recurso água. --------------------------------------------------------- 

----- Atento ao acima exposto, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, ciente 

da enorme importância desta Declaração, que juntamos em anexo, vem pelo presente 

convidar o Órgão a que V. Exa. preside a subscrevê-la.” ------------------------------------------- 

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

subscrever a referida declaração. =========================================   

238 - 310/302/410 - DRENAGEM FINAL DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 

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

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

21 de Junho, último, exarada a folhas 177, ponto 167, deste livro de actas, em que foi 

deliberado proceder à abertura de concurso público para a empreitada em epígrafe, 

criando, para o efeito, o respectivo enquadramento orçamental, novamente presente à 
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reunião o respectivo processo, acompanhado da informação n.º JP24/DOM/2006, 

datada de 14 do corrente mês, com o seguinte teor:-------------------------------------------------

----- “No seguimento da Informação n.º JP23/DOM/2006, e respectiva Deliberação de 

Reunião da Câmara de 2006/06/21 e estando agora criado o respectivo enquadramento 

orçamental, proponho a Abertura do respectivo Concurso Público com uma Base de 

Licitação de 289.745,31 €, prevendo-se uma execução financeira para o ano em curso 

de cerca de 30.000,00 €”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 0302/07010407 onde, em 14 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 179.390,25 (cento e setenta e nove mil, trezentos e noventa euros e 

vinte e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, 

no Objectivo 2.4.4, com o Código 0101 e número de Projecto 1/2004, com a dotação de 

€ 82.000,00 (oitenta e dois mil euros). ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que, na referida reunião, a Câmara aprovou o projecto 

de execução das alterações, bem como o programa de concurso, caderno de encargos 

e respectivas medições, e tendo em conta que foram, entretanto, criadas as condições 

orçamentais, a mesma deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------------- 

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

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

----- b) Designar, para assinar o auto de consignação e fiscal da obra, para efeitos do 
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disposto dos Capítulo II e VI, do mesmo Decreto-Lei, o Técnico Superior Assessor, 

JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, a quem são conferidos, para o efeito, todos os 

poderes ali previstos; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

----- b) EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, Chefe da Divisão de Obras 

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

----- c) ANA PAULA CARVALHO SOARES COUTINHO, Técnica da Área Administrativa 

e Financeira, como secretária. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

 “Vias de Comunicação e Transportes” 

239 - 310/301/000 - OBRAS EXECUTADAS PELA FIRMA JEREMIAS DE MACEDO & 

C.ª, LDA - Exposição / Informação do Técnico Superior Assessor Principal JOÃO 
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PINTO CARDOSO - Arquivamento da 2.ª queixa crime da firma Jeremias de 

Macedo & C.ª, Lda - Notificação pessoal - Abertura de envelope nos serviços da 

CMMB ============================================================= 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião a exposição n.º 5.JC.DOM.2006, datada de 4 do 

corrente mês, registada nesta Câmara sob o n.º 5005, no mesmo dia, com o seguinte 

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

----- “Foi enviada ao signatário uma comunicação do DIAP de Lisboa, relativa à 

segunda queixa-crime que a firma “Jeremias de Macedo & C.ª Lda” apresentou 

contra o signatário com base na exposição 7/10/2002, tendo a referida queixa sido 

arquivada. (Doc. 1 e Doc.2) ------------------------------------------------------------------------------- 

----- O envelope foi aberto nos serviços, o que de facto é muito estranho, dado o rosto do 

envelope altamente identificado e o endereço a JOÃO PINTO CARDOSO, escrito em 

maiúsculas, negrito e itálico. (Doc. 3) ----------------------------------------------------------------- 

----- Não posso deixar de mostrar a minha indignação por tal facto, o que nunca 

aconteceu ao signatário, POIS OS MEU DIREITOS CONSTITUCIONAIS NÃO 

FORAM RESPEITADOS. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O envelope tem uma nota da secretária do Sr. Vice-Presidente, tendo aquele sido 

agrafado e colocado na caixa do correio da casa do signatário, não tendo este 

conhecimento de quem colocou o envelope dentro da caixa do correio! ----------------------- 

----- OBSERVAÇÃO IMPORTANTE – Dá-se a coincidência seguinte: ------------------------- 
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----- 1 – O empreiteiro requer uma certidão da exposição em causa pelo requerimento 

com registo de entrada n.º 7286 em 21/10/2002; (Doc. 4)------------------------------------------ 

----- 2 – Foi deliberado por unanimidade, enviar cópia autenticada do documento 

solicitado, na reunião de 2002/11/04; (Doc. 5) --------------------------------------------------------- 

----- 3 – No próprio dia da reunião, o Senhor Presidente, envia pelo ofício n.º 5774 de 

2002/11/04 a cópia autenticada da referida exposição para o empreiteiro meter queixa-

crime contra o signatário, não perdendo o Sr. Presidente um minuto para que o 

empreiteiro metesse MAIS UMA QUEIXA EM TRIBUNAL, E LEVÁ-LO NOVAMENTE A 

JULGAMENTO (Doc. 6) ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 – Só que O ESFORÇO RESULTOU EM NADA, mesmo com tanta pressa, 

porque não é fácil enganar o DIAP de Lisboa, pois este Organismo está muito mais 

habilitado para a investigação criminal, do que os Tribunais Comuns, como é 

lógico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A bem do respeito pela Constituição Portuguesa e do interesse público. “ ------- 

----- A referida informação trás inserta o seguinte Despacho, do Senhor Presidente da 

Câmara: “C/ conhecimento à CM, p/ mais uma vez, confirmar a pré-disposição  

permanente deste funcionário para fazer insinuações gratuitas contra a figura do 

Presidente da CM.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, tendo o Senhor Presidente declarado 

que se abstém de fazer qualquer declaração face aos comentários completamente 

despropositados que constam neste documento. ============================== 
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240 – 310/399/000 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia do Vilar – Aprovação ========================================= 

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

12 de Abril, último, exarada a folhas 261, ponto 243, do livro de actas nº. 124, em que foi 

deliberado aprovar genericamente a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do 

artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro e após a referida proposta ter sido 

igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada em 28 do mesmo 

mês, presente à reunião a candidatura da Junta de Freguesia do Vilar, com vista à 

elaboração do referido Protocolo relativo à obra de “Arranjos urbanísticos da zona 

envolvente à Igreja Matriz do Vilar”, apresentando uma estimativa orçamental de € 

23.730,00 (vinte e três mil, setecentos e trinta euros). ----------------------------------------------- 

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

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

entende-se que a intervenção está em condições de ser aprovada. Relativamente à 

estimativa orçamental que acompanha o estudo prévio apresentado, julga-se ser 

adequada”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: Este encargos reúne as condições 

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

considerações técnicas previstas no artigo 3º., do POCAL, tendo cabimento na rubrica 
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orçamental orgânica-económica 03.03/08.05.01.02., onde existe uma dotação 

orçamental disponível de € 57.273,95, estando o projecto/acção previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 06, e nº. 26/2004, com a dotação de € 

26.773,25”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida candidatura 

nos termos propostos, traduzida em Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira com 

a Junta de Freguesia do Vilar, considerando um investimento elegível de € 23.730,00 

(vinte e três mil, setecentos e trinta euros), ao qual se atribui uma comparticipação de € 

16.611,00 (dezasseis mil, seiscentos e onze euros), correspondente a 70% daquele 

valor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Câmara a assinar o referido Protocolo, e que a Divisão de Estudos e Planeamento 

Estratégico acompanhe e fiscalize tecnicamente as obras atrás referenciadas. =======  

03.02 - Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

241 - 340/996/000 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Pedido de emissão de 

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

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

A, presente à reunião um requerimento, do seguinte teor: ----------------------------------------- 

-----"A pedido do nosso cliente, JUNTA DE FREGUESIA DE ARIZ, com a morada: Ariz, 

3620 - 080 Ariz - Moimenta da Beira, proponente num projecto Florestal no âmbito do  
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Programa AGRO - Programa Operacional Agricultura e Desenvolvimento Rural, Medida 

3 - Desenvolvimento Sustentável das Florestas. Vem a Empresa Floponor, Florestas e 

Obras Públicas, S. A, pela presente requerer a V. Ex.ª Parecer do Município de 

Moimenta da Beira relativamente ao enquadramento no P.D.M. (Ran e Ren inclusivé) no 

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

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

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

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

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

----- Junto segue cópia da carta militar com a localização/delimitação da área a projecto". 

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

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

----- " No seguimento do solicitado pela requerente, cumpre-nos informar que, (segundo 

o Plano Director Municipal de Moimenta da Beira em vigor), as parcelas identificadas em 

planta desenvolvem-se em área consideradas "Espaços Florestais" e "Área de 

Salvaguarda", (neste caso, simultaneamente, em área da Reserva Agrícola Nacional em 

área de Reserva Ecológica Nacional). -------------------------------------------------------------------

----- Entretanto, e no seguimento do que também foi solicitado pela requerente, 

acrescenta-se que esta Câmara Municipal não possui qualquer investimento 

programado para as áreas em causa". ------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara  deliberou, por unanimidade, emitir parecer de acordo com a 
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informação técnica. ====================================================  

03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

242 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Conhecimento ========================= 

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

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

de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, 

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

se identificam "INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDA", "PROCESSOS SIMPLES", 

"PROCESSOS SIMPLES COM CONDICIONANTES", "PROJECTO DE 

ARQUITECTURA INDEFERIDO", e "PROJECTOS DE ESPECIALIDADES" que, no 

âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do 

Senhor Presidente, datado de 03 do referido mês de Novembro, foram objecto de 

decisão: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDA: ===================================== 

----- JOSÉ SIDÓNIO TEIXEIRA MORAIS, para construção de um armazém, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Zarelho", Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º 01.06, com base nas informações técnicas n.ºs 21, 60 e 84 - 

OS/DPOM/06. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROCESSOS SIMPLES: =============================================== 
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----- CARLOS MANUEL CARDOSO DOS SANTOS, para prorrogação do prazo da  

licença de construção n.º 244/04, relativamente à construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Penedo Gordo", Freguesia 

de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 275.03; -------------------------------------------------------- 

----- PLACOBEIRA - Planeamento e Construções da Beira, Ld.ª, para prorrogação do 

prazo da licença de construção n.º 226/05, relativamente à construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Sarzeda", a que se refere o 

Proc.º n.º 561.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- PLACOBEIRA - Planeamento e Construções da Beira, Ld.ª, para prorrogação do 

prazo da licença de construção n.º 227/05, relativamente à construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Sarzeda", a que se refere o 

Proc.º n.º 562.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ALCIDES FERNANDES CARDOSO FERREIRA SANTOS, para construção de um 

anexo com a área de 45m2, destinado a arrumos, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Macieira", Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 216.06; ------------ 

----- FILIPE CARVALHO REBELO, para acabamentos de uma casa de habitação, sita no 

lugar denominado "Covas do Barro", nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 220.06. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- CARLOS MANUEL DOS SANTOS FERREIRA, para reparação de um telhado, com 

a área de 10 m2, na sua casa de habitação, sita na Rua do Outeiro, Freguesia de Caria, 
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a que se refere o Proc.º n.º 222.06; ----------------------------------------------------------------------- 

----- ERMELINDA NATÁRIO FERREIRA MORAIS, para construção de  arrumos 

agrícolas, com a área de 30 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Pai 

Barbara", na localidade de Soutosa, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 

223.06. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- ALBERTO MANUEL PARENTE RIBEIRO, para instalação de um salão de 

cabeleireiro/barbearia, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Sarzeda", nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 98.05, com base nas 

informações técnicas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- DETALHES DE SONHO - Salgados e Pastelaria, Ld.ª, para adaptação interior do 

rés-do-chão de um edifício para pastelaria, que pretende levar a efeito no lote n.º 1, no 

lugar denominado "Chão das Vinhas", Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º 

n.º 22.06. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

243 – 360/338/203.03 – OBRAS PARTICULARES – Reapreciação do projecto de 

arquitectura - Construção de uma habitação unifamiliar ====================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA CELINA VAZ PIRES, presente à reunião a 

reapreciação do projecto de arquitectura, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 5, no loteamento a que se refere o 
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Alvará n.º 03/97, sito no lugar de denominado " Poça Nova ou Tapadinha", Freguesia de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 123-

RJ/DPOM/2006, datada de 03 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

arquitectura. ========================================================= 

244 – 360/338/462.03– OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de uma habitação  colectiva, comércio e escritórios =============== 

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

07 de Fevereiro de 2005, exarada a folhas 36, ponto 037, do livro de actas n.º 120, em 

que foi deliberado proceder à audiência do Senhor LUIS ISMAEL LEITÃO, relativamente 

à construção de uma habitação colectiva, comércio e escritórios, que pretende levar a 

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

o processo, com a informação da Técnica de 1.ª Classe, MARIA DE LOURDES DE 

MOURA LOUREIRO, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------ 

----- "Relativamente a este processo, informo V. Ex.ª que o prazo de dez dias para o 

requerente se pronunciar já terminou, pelo que o processo deve seguir os seus trâmites 

legais" . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a informação técnica n.º 21-RJ/DPOM/2006, 
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datada de 02 de Fevereiro de 2005, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a 

pretensão. =========================================================== 

245 – 360/338/585.03– OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração de uma habitação unifamiliar =================================== 

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

07 de Junho, último, exarada a folhas 144, ponto 130, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar, novamente, ao Senhor MANUEL DOS SANTOS, a entrega dos 

elementos em falta, relativamente à alteração de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Senhora da Livração", Freguesia de Sever, 

presente à reunião o projecto de arquitectura. --------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 127-

RJ/DPOM/2006, datada de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável, devendo o requerente completar a planta de 

implantação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente entregar a planta de implantação juntamente com os 

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

246 – 360/338/640.03 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma moradia 

unifamiliar - Pedido de isenção de pagamento de taxas e de apresentação de 
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alvará de empreiteiro ================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO DE JESUS MATIAS TEIXEIRA, presente à 

reunião um pedido de isenção de pagamento de taxas e de apresentação de alvará de 

empreiteiro no acto do levantamento da licença de construção, relativamente à 

construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Ponte", na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite. ------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação dos Serviços Administrativos, da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO  E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a técnica de 1.ª Classe MARIA 

DE LOURDES DE MOURA LOUREIRO, presta a informação n.º 17/06, datada de 05 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, informando que, no Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação 

e Taxas não está prevista a isenção de pagamento de taxas para particulares.  ------------ 

DELIBERAÇÃO: Dada a situação social extrema, quase dramática, deste agregado 

familiar, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no nº. 5, do 

artigo 106º, do referido Regulamento, informar o requerente que poderá efectuar o 

pagamento das taxas de licenciamento em seis prestações. ===================== 

247 – 360/338/159.06 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido proceder à audiência da Senhora 

CÉLIA CRISTINA PASCOAL DE ALMEIDA ROCHA, relativamente à construção de uma 
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moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Prazo", Freguesia 

de Rua, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se considera 

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

descritos, solicita a aprovação do projecto de arquitectura. ----------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 87-

OS/DPOM/2006, datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta os pressupostos inerentes à aprovação do pedido de 

informação prévia, decidida por esta  Câmara Municipal, a mesma deliberou, por 

unanimidade,  aprovar o projecto de arquitectura nos termos propostos, dado que a 

requerente respeita as condições de implantação proposta. ====================== 

248 – 360/347/05.06 – LOTEAMENTOS PARTICULARES – Pedido de destaque de 

parcela de terreno ==================================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL DA MOTA ALVES, presente à reunião um 

pedido de destaque de parcela de terreno, com a área de 700 m2,  de um  prédio com a 

área total de 1.545 m2, sito no lugar denominado "Outeiro da Orca", na  Freguesia de 

Arcozelos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 42 - 
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LS/DPOM/2006, datada de 07 do corrente mês,  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o destaque da referida 

parcela, dado que reúne as condições previstas nas alíneas a) e b), do n.º 4, do art.º 6.º, 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 

de 04 de Junho, devendo ser emitida certidão em conformidade. ================== 

249 – 360/991/80.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer - 

Constituição de Compropriedade ======================================== 

========== Oriundos dos Senhores JOSÉ MARIA DOS SANTOS ANDRADE e MARIA 

GRACIELA DOS SANTOS ANDRADE DE ALMEIDA COSTA, presente à reunião um 

pedido de parecer, nos termos 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 técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  a mesma prestou a informação n.º 40 - 

LS/DPOM/2006, datada de 07 do corrente mês,  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

250 – 360/991/83.06 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento/ 

emparcelamento - Pedido de emissão de certidão =========================== 
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========== Oriundo do Senhor FERNANDO CASTRO DIAS, presente à reunião um 

requerimento em que requer certidão em como três prédios contíguos, sitos no lugar  

denominado "Quinta do Marmelal ou Marmelal", na Freguesia da Rua, podem ser 

anexados, sem que o processo tenha de ser objecto de qualquer operação de 

loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  a mesma prestou a informação n.º 41 - 

LS/DPOM/2006, datada de 07 do corrente mês,  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

251 – 710/714/300 -  CULTURA E DESPORTO POPULARES – COLECTIVIDADES.== 

 ========== Oriundo da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, 

presente à reunião um ofício sem número, datado de 23 de Junho, último, que nesta 

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

informando que as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) também 

podem ser promotoras das actividades de enriquecimento curricular, e que, no 

desenvolvimento das iniciativas camarárias em matéria de ensino pré-escolar e de 1º. 

Ciclo do ensino básico, é fundamental que as referidas IPSS e os seus dirigentes sejam 
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ouvidos e tenham voz em toda a planificação.---------------------------------------------------------     

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

252 – 710/726/000 – ARTENAVE ATELIÊR – Programa Viv’ ó Verão 2006 - Utilização 

da Piscina Municipal. ================================================= 

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

ofício, datado de 28 de Junho, último, propondo para o próximo período de férias o 

programa “Viv’ó  Verão/2006”, à semelhança do programa “Férias em Movimento 

Páscoa 2006”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O referido programa proposto prevê a necessidade de utilizar a Piscina Municipal 

nos dias 04,06,11,13,25 e 27 de Julho, 01,03,08,10,17,22,24,29 e 31 de Agosto, das 

14:30h às 16:30h.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Todavia, atendendo aos encargos que a Associação terá que suportar, a natação só 

poderá ser incluída no plano de actividades se não representar custos acrescidos para a 

Instituição, devendo a Câmara informar se é possível a sua prática gratuita ou o seu 

financiamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

orgânico-económica 04/04.07.01, onde, em 14 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 4.115,11 (quatro mil cento e quinze euros e onze cêntimos).----------------- 

 DELIBERAÇÃO: Dado que se trata de um projecto a que normalmente a Câmara está 

associada, a mesma deliberou, por unanimidade, isentar a referida Associação do 
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pagamento das taxas pela utilização da piscina municipal. =======================  

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA  

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

253 – 320/316/001 – O PAIVA MAIS VIVO - LIMPEZA DE MARGENS E LEITO DO RIO 

PAIVA E DOS SEUS AFLUENTES – Concurso Público - Procº. nº. 189/06.5BEVIS, 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu – Anulação da adjudicação – 

Reapreciação das propostas – Adjudicação dos trabalhos não efectuados ======= 

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

04 de Janeiro, último, exarado a folha 8, ponto 7, do livro de actas 124, em que foi 

deliberado indeferir o recurso apresentado pela empresa DIAS VERDES, Ldª., e manter 

o despacho de adjudicação à empresa FLOPONOR, S.A., presente à reunião a 

informação nº. 22-LS/DOM/2006, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se 

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

razões ali aduzidas, solicita que a Câmara decida sobre a rescisão do contrato 

estabelecido com a referida empresa adjudicatária e, consequentemente, seja feita a 

reapreciação de todas as propostas, incluindo a proposta excluída da empresa DIAS 

VERDES, Ldª., para efeitos de adjudicação dos trabalhos ainda não realizados, 

referentes ao capítulo 2 – Alvenarias, num valor aproximado de € 18.000,00 (dezoito mil 

euros), correspondentes a cerca de 20%, do valor global da empreitada. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, no processo 

nº. 189/06.5BEVIS, em que é Réu o Município de Moimenta da Beira e autor a empresa 
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Dias Verdes – Recolha, Locação, Exploração, Saneamento e Limpeza, Lda, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------------------------  

----- 1º. Revogar a deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 04 de Janeiro, 

último, exarada a folha 8, ponto 7, do livro de actas 124; ------------------------------------------- 

----- 2º.  Anular o acto administrativo que consistiu na exclusão da proposta da Dias 

Verdes – Recolha, Locação, Exploração, Saneamento e Limpeza, Lda, no concurso 

público para a limpeza de margens e leito do rio Paiva e seus afluentes; ----------------------

----- 3º.   Anular o acto de adjudicação praticado pela Câmara Municipal de Moimenta da 

Beira à Firma Floponor – Florestas e Obras Públicas do Norte S.A., no concurso público 

para a limpeza de margens  e leito do rio Paiva e seus afluentes. ------------------------------- 

----- 4º. Readmitir a proposta da Dias Verdes - Recolha, Locação, Exploração, 

Saneamento e Limpeza, Lda, no âmbito do concurso para a adjudicação da “Limpeza de 

margens e leito do Rio Paiva”, e que o respectivo Júri do concurso reaprecie as 

propostas no sentido da eventual adjudicação dos trabalhos ainda não efectuados. ==== 

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

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente distribuída, 

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



 FlFlFlFl.273 
______________ 

 
                                                           06.07.19 

 
Liv º .  125L iv º .  125L iv º .  125L iv º .  125     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

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

13H00.============================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 

 


