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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TREZE DE SETEMBRO DO ANO 

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

ACTA Nº. 20/06  

========== Aos treze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e seis, nesta Vila 

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

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

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

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

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JORGE 

DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES 

PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes 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 nº. 123, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a todos os seus 

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

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

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

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

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

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

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

JUSTIFICAR a falta do Senhor Vereador, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, por se 

encontrar de férias. ==================================================== 

01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

086 – 020/011/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PROTUGUESES –   

Conferência Europeia: “8 Caminhos para mudar o Mundo – A Contribuição das 

Colectividades Locais e Regionais para a Realização dos Objectivos do Milénio” 

(Lisboa, Centro Cultural de Belém , 12-13 de Outubro de 2006) ================ 

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

circular nº. 123/2006-LP, datada de 05 do corrente mês, a remeter o Projecto de 

Programa  e Ficha de Inscrição na referida conferência. -------------------------------------------   

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

devem ser confirmadas as inscrições dos Senhores Vereadores até ao final do corrente 

mês, de preferência um de cada partido político, tendo em conta os custos inerentes. == 

02  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

2.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

087 – 110/195/002 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA –  Publicação dos Novos Estatutos =============================== 

========== Proveniente da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 
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ofício nº. 106, datado de 31 de Agosto, último, a dar conhecimento que os novos 

Estatutos foram publicados na II Série do Diário da República – Parte Especial, nº. 163, 

em 24 do referido mês de Agosto, páginas 16368 a 16372. --------------------------------------- 

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

088 – 110/195/002 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA –  Novos Estatutos – Eleição dos Órgãos da Associação ============= 

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

ofício nº. 110, datado de 31 de Agosto, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela ficam a fazer parte integrante, em que, pelas razões 

razões ali descritas, solicita à Câmara Municipal que designe 3 (três) dos seus membros, 

para constituição da respectiva Assembleia Intermunicipal. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, designar os Vereadores 

ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS COSTA e ANTÓNIO 

PEDRO PEREIRA DIAS, para membros da referida Assembleia Intermunicipal. ======= 

089 – 110/195/003 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO SUL –  

Projecto de alteração de Estatutos ======================================= 

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

ofício nº. 0387, datado de 31 de Agosto, último, a informar que o seu Conselho de 

Administração aprovou a proposta de alteração dos Estatutos pelo que os remete a fim 

de serem submetidos à aprovação dos órgãos executivo e deliberativo. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de alteração 
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dos referidos Estatutos, devendo os mesmos serem remetidos à Assembleia Municipal, 

nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 20º., da Lei nº. 11/2003, de 13 de 

Maio. =============================================================== 

090 – 150/167/400 – LICENÇAS POLICIAIS  - Horário de Funcionamento de 

Estabelecimentos Comerciais =========================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 68º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, presente à reunião, para ratificação, o Despacho do Senhor 

Vice-Presidente, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, datado de 5 do mesmo mês, em 

que deferiu os seguintes horários de Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais: -- 

----- ANTÓNIO FREIRA FRANCISCO, com estabelecimento comercial de “CAFÉ 

SNACK-BAR", sito em Peva: -------------------------------------------------------------------------------

----- "De Segunda a Domingo das 08H00 às 02H00, sem interrupção para o almoço e 

encerramento semanal”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO MANUEL BRÁS GONÇALVES, com estabelecimento comercial de 

"ARTIGOS DE DESPORTO”, sito na Avenida 25 de Abril, nº. 22, nesta Vila: ----------------- 

----- "De Segunda a Domingo das 09H00 às 19H00, com interrupção para almoço das 

12H30 às 14H00 e sem encerramento semanal. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido Despacho, 

nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 68º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

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

02.02 DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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“Secção de Contabilidade” 

091 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICIPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal – (Segões – E.M. 581-1) – 

Auto de Medição de Trabalhos n.º 11 – Pagamento – Pedido de transferência de 

verba ============================================================== 

========== Oriundo da Associação Regional referenciada em epígrafe, presente à 

reunião o ofício n.º 95, datado de 25 de Agosto, último, informando que o Auto de 

Medição n.º 11, da empreitada supra indicada, no valor de € 7.263,81 (sete mil, duzentos 

e sessenta e três euros e oitenta e um cêntimos), já foi aprovado em reunião do seu 

Conselho de Administração, realizada em 12 do mesmo mês, pelo que solicita a 

transferência de 50% da referida verba, para pagamento do mesmo. -------------------------- 

----- 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 0302/08050104, onde em 05 do corrente mês, existia um saldo disponível de 

€ 68.192,34 (sessenta e oito mil, cento e noventa e dois euros e trinta e quatro 

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

3.3.1., código 0203 e projecto nº 48/2004, no montante de € 40.192,34 (quarenta mil, 

cento e noventa e dois euros e trinta e quatro cêntimos)”. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação 
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Regional dos Municípios do Vale do Távora o montante de € 3.631,91 (três mil, 

seiscentos e trinta e um euros e noventa e um cêntimos), correspondente a 50% do 

valor do referido auto de medição de trabalhos. =============================== 

092 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICIPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal – (E.M. 518 entre Cabaços 

e o limite do Concelho de Tabuaço) – Auto de Medição de Trabalhos n.º 7 – 

Pagamento – Pedido de transferência de verba  ============================ 

========== Oriundo da Associação Regional referenciada em epígrafe, presente à 

reunião o ofício n.º 109, datado de 30 de Agosto, último, informando que o Auto de 

Medição n.º 7, da empreitada supra indicada, no valor de € 13.422,96 (treze mil, 

quatrocentos e vinte e dois euros e noventa e seis cêntimos), já foi aprovado em reunião 

do seu Conselho de Administração, realizada em 21 de Junho, último, pelo que solicita a 

transferência de 50% da referida verba, para pagamento do mesmo.--------------------------- 

----- 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 0302/08050104, onde em 05 do corrente mês, existia um saldo disponível de 

€ 68.192,34 (sessenta e oito mil, cento e noventa e dois euros e trinta e quatro 

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

3.3.1., código 0203 e projecto nº 48/2004, no montante de € 40.192,34 (quarenta mil, 
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cento e noventa e dois euros e trinta e quatro cêntimos)”. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação 

Regional dos Municípios do Vale do Távora o montante de € 6.711,48 (seis mil, 

setecentos e onze euros e quarenta e oito cêntimos), correspondente a 50% do valor do 

referido auto de medição de trabalhos. ===================================== 

093 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICIPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal – (E.M. 518 entre Cabaços 

e o limite do Concelho de Tabuaço) – Auto de Medição de Trabalhos n.º 8 – 

Pagamento – Pedido de transferência de verba  ============================ 

========== Oriundo da Associação Regional referenciada em epígrafe, presente à 

reunião o ofício n.º 96, datado de 25 de Agosto, último, informando que o Auto de 

Medição n.º 8, da empreitada supra indicada, no valor de € 1.831,58 (mil, oitocentos e 

trinta e um euros e cinquenta e oito cêntimos), já foi aprovado em reunião do seu 

Conselho de Administração, realizada em 12 do corrente mês, pelo que solicita a 

transferência de 50% da referida verba, para pagamento do mesmo.--------------------------- 

----- 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 0302/08050104, onde em 05 do corrente mês, existia um saldo disponível de 

€ 68.192,34 (sessenta e oito mil, cento e noventa e dois euros e trinta e quatro 
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cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 

3.3.1., código 0203 e projecto nº 48/2004, no montante de € 40.192,34 (quarenta mil, 

cento e noventa e dois euros e trinta e quatro cêntimos)”. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação 

Regional dos Municípios do Vale do Távora o montante de € 915,79 (novecentos e 

quinze euros e setenta e nove cêntimos), correspondente a 50% do valor do referido 

auto de medição de trabalhos. ============================================ 

094 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL ARCOZELENSE – 

Festival Internacional de Folclore - Pedido de Subsídio ====================== 

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

ofício, sem número, datado de 28 de Julho, último, informando que realizou, no passado 

dia 27 de Agosto, um Festival Internacional de Folclore, pelo que solicita a atribuição de 

um subsídio para fazer face às despesas com a realização daquele evento, bem como a 

atribuição de um subsídio para a presente época de folclore, que já se encontra a 

decorrer.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Contabilidade, a mesma prestou, em 24 de 

Agosto, último, a seguinte informação: ------------------------------------------------------------------

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

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

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

no apoio a actividades de interesse municipal , de natureza social, cultural, desportiva, 
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recreativa ou outra…. Mais se informa que este encargo reúne as condições previstas 

na alínea d) do ponto 2.3.4.2. da execução orçamental, nos temos das condições 

técnicas previstas no art.º 3.º do DL 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na 

rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde em 11 do corrente mês, existia 

um saldo disponível de € 20.628,86 (vinte mil, seiscentos e vinte e oito euros e oitenta e 

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

objectivo 2.5.2., código 0101 e projecto n.º 38/2004, no montante de € 4.365,81 (quatro 

mil, trezentos e sessenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos)”.------------------------------- 

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

Recreativa e Cultural Arcozelense um subsídio de € 3.750,00 ( três mil, setecentos e 

cinquenta euros), para comparticipar as despesas com as actividades a desenvolver no 

corrente ano. ========================================================= 

095 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006 - 

6ªAlteração – Conhecimento ============================================ 

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

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

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

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

11 de Janeiro, presente à reunião a 6ª. Alteração ao Orçamento, no montante de 

284.507,05 (duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sete euros e cinco cêntimos) a 

que corresponde, igualmente, a 6ª. Alteração às Grandes Opções do Plano, no montante 
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de € 369.066,64 (trezentos e sessenta e nove mil, sessenta e seis euros e sessenta e 

quatro cêntimos), na coluna de inscrições/reforços, e de €  367.766,64 (trezentos e 

sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos), 

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" 

096 – 310/300/213 – SANEAMENTO PÚBLICO DE CARIA – Ocupação de terreno – 

Pedido de indemnização =============================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA LUÍSA DOS SANTOS GOUVEIA, residente 

nesta Vila de Moimenta da Beira, na qualidade de Procuradora dos Senhores FAUSTO 

HENRIQUES DOS SANTOS GOUVEIA e HELDER JORGE DOS SANTOS GOUVEIA, 

residentes no Brasil, presente à reunião um requerimento solicitando uma 

indemnização, no valor de € 9.000,00 (nove mil euros), pela ocupação de um terreno, 

pertença dos proprietários acima identificados, em consequência da construção da rede 

de saneamento de Caria. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Vereador do Pelouro das Obras Municipais, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, o mesmo prestou a seguinte informação:-----------------------

----- “A Sra. D. Maria Luísa dos Santos Gouveia, na qualidade de procuradora de Fausto 

Henriques dos Santos Gouveia e Hélder Jorge dos Santos Gouveia, moradores no 
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Brasil, vem solicitar uma indemnização no valor de 1.800.000$00 (um milhão e 

oitocentos mil escudos), que corresponde  a 9.000,00 € (nove mil euros), pela ocupação 

de parte de terreno com a instalação de cerca de 50 m de conduta de adução, cerca de 

1.000 m2 da fossa séptica e ainda 50 m de vala drenagem de afluente final.----------------- 

----- Parece-me justo o valor solicitado, pela ocupação daquele espaço, uma vez que há 

cerca de 18 anos que a construção foi efectuada e embora o terreno esteja por cultivar, 

as condutas e a fossa foram instaladas no meio do terreno que impossibilitou, em parte, 

o cultivo do mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Com a entrada em funcionamento do Sistema Multimunicipal de tratamento de 

Águas Residuais, cumpre-nos desmontar a fossa séptica e completar a regularização do 

terreno.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Daí, propor a atribuição da indemnização no valor solicitado”.------------------------------ 

----- 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 0302/07010402, onde em 29 do corrente mês, existia um saldo disponível de 

€ 91.261,65 (cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais 

no objectivo 2.4.3., código 05 e projecto nº 24/2006, no montante de € 12.176,00 (doze 

mil, cento e setenta e seis euros)”. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do 
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referido Vereador, autorizando o pagamento do valor de € 9.000, 00 (nove mil euros), a 

título de indemnização pela ocupação do terreno. =============================  

097 – 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 o quadro síntese, que nesta acta se 

consideram integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde são 

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

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

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

exercer o direito de preferência. ========================================== 

098 – 130/151/200 – JUNTA DE FREGUESIA DE PEVA – Pedido de cedência das 

instalações da antiga Escola Primária de Soutosa ========================== 

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

16 de Agosto, último, exarada a folhas 38, ponto 38, deste livro de actas, em que foi 

deliberado pedir parecer à Junta de Freguesia de Peva sobre idêntico pedido formulado 

pela Associação Cultural e Recreativa de Soutosa, presente à reunião o ofício nº 

45/2006, da referida Junta de Freguesia, datado de 28 de Agosto, último, em que, pelas 

razões ali expostas, solicita a entrega imediata das instalações da antiga Escola 
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Primária de Soutosa à freguesia de Peva. ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara se inclina para privilegiar o diálogo 

institucional com as Juntas de Freguesia, visando a celebração de protocolos de 

cedência, ocupação e funcionamento das antigas Escolas Primárias, que 

consubstanciem objectivos prioritários na área da cultura, educação e desenvolvimento 

social, mas também outras opções que possam criar novas dinâmicas e rentabilidades 

locais, a mesma deliberou, por unanimidade, que a Comissão constituída pelos 

Vereadores, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, elabore uma proposta de protocolo que estabeleça os critérios e condições 

que devem orientar os referidos acordos de cedência. --------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dar conhecimento desta 

deliberação à Junta de Freguesia de Peva e à Associação Cultural e Recreativa de 

Soutosa. ============================================================   

099 – 130/151/200 – JUNTA DE FREGUESIA DE PAÇÔ – Pedido das Instalações da 

EB1 de Paço ======================================================== 

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

reunião o ofício n.º 1, datado de 25 de Agosto, último, solicitando a cedência das 

instalações do edifício da Escola EB1, de Paçô, para a criação de um espaço cultural, 

que englobará um espaço com internet, uma biblioteca e um espaço verde.----------------- 

----- Submetido o assunto ao Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS 

COSTA, o mesmo prestou a seguinte informação:----------------------------------------------------
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---- ”Apesar da DREN ter determinado a suspensão do funcionamento da EB1 de Paçô e 

a deslocação dos alunos para a Escola de Acolhimento de Sanfins, o referido 

estabelecimento de ensino não encerrou.---------------------------------------------------------------

----- Com efeito, os alunos do 1.º CEB de Sanfins passaram a ocupar também a 2.º sala 

da EB1, que até agora servisse as crianças do Ensino Pré-Escolar (na componente de 

Prolongamento de Horário), obrigando à sua transferência para a EB1 de Paçô.------------ 

----- Assim sendo, julgo que deve ser indeferido o pedido relativamente à utilização do 

edifício, no entanto, na área envolvente poderá ser criado o espaço de lazer desejado, 

desde que tenha em conta a presença e o uso pelas crianças”.---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do referido Vereador, e dado que as 

instalações da Escola serão ocupadas no âmbito do prolongamento e nas actividades de 

enriquecimento escolar, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir parcialmente a 

pretensão formulada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste sentido, considerando que a Câmara se inclina para privilegiar o diálogo 

institucional com as Juntas de Freguesia, visando a celebração de protocolos de 

cedência, ocupação e funcionamento das antigas Escolas Primárias, que 

consubstanciem objectivos prioritários na área da cultura, educação e desenvolvimento 

social, mas também outras opções que possam criar novas dinâmicas e rentabilidades 

locais, mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar a Junta de Freguesia de 

Paçô que, relativamente à área envolvente, deverá aguardar pela concretização do 

referido protocolo que estabeleça os critérios e condições que devem orientar os 
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referidos acordos de cedência.  =========================================== 

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

========== Quando eram 12H45, o Senhor Presidente da Câmara interrompeu a 

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

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

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

========== Quando eram 15H00, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi reaberta a 

reunião, agora com a participação da Vereadora ISABEL MARIA SOARES PINTO 

ZACARIAS, que não tinha estado presente, da parte da manhã, tendo justificado a sua 

ausência. =========================================================== 

100 – 130/151/200 – LAPIFRUTAS, LDª - Pedido de Aquisição do Lote n.º 9 do 

Parque Industrial de Moimenta da Beira  ================================== 

========== Oriundo da Empresa LAPIFRUTAS, LDª, com sede no Cruzamento de 

Paraduça, Freguesia de Leomil, deste Município, presente à reunião um ofício, sem 

número e datado de 02 do corrente mês, informando que tem como actividade principal 

a comercialização de maçã, e que, devido à necessidade de aumento da capacidade de 

armazenamento e certificação da empresa, necessita de um espaço para construção de 

uma unidade de conservação moderna, funcional e mais produtiva, pelo que solicita a 

venda directa do Lote n.º 9, do Parque Industrial de Moimenta da Beira. ---------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Aprovisionamento e Património, a mesma 

prestou, em 08 do corrente mês, a seguinte informação: ------------------------------------------
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----- “Resume-se a presente questão em saber se a Câmara Municipal pode vender 

directamente à firma LAPIFRUTAS, LDª., o lote n.º 9 do Parque Industrial de Moimenta 

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

------ A referida firma tem como actividade a comercialização de maçã e encontra-se 

sediada no cruzamento de Paraduça, e, face ao crescimento da empresa, necessita de 

aumentar a capacidade de armazenamento e modernização da sua unidade de 

conservação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste contexto, é de salientar o que refere o n.º 3 do Capítulo IV – NORMAS 

RELATIVAS À ACTIVIDADE INDUSTRIAL: – “É condição de prioridade a instalação de 

indústrias a montante e a jusante do sector agrícola que o promova e dinamize”. ---------- 

----- Por outro lado, o n.º 2 do Capítulo II – DISPOSIÇÕES GERAIS diz-nos que – “A 

Câmara Municipal procederá à venda dos lotes em hasta pública, por preço e condições 

a estipular no Capítulo “VII”. --------------------------------------------------------------------------------

-------- Significa isto, salvo melhor opinião, que não poderá ser alienado directamente a 

nenhuma empresa qualquer lote no Parque Industrial, sem recurso à Hasta Pública. -----

------ Ainda assim, sempre se refere da possibilidade prevista no n.º 1 do referido 

Capítulo VII – CANDIDATURAS A AQUISIÇÃO DE LOTES INDUSTRIAIS – onde, 

através de edital, a Câmara Municipal poderá promover a apresentação de 

candidaturas, cuja análise e selecção poderão ser aprovadas pela Câmara Municipal, 

com vista a estarem, posteriormente, em condições de licitar em Hasta Pública”. ---------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara reconheça este projecto como de interesse local 
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e até regional, não prevê o Regulamento do Parque Industrial a possibilidade de 

alienação directa dos lotes, pelo que deliberou, por unanimidade, recomendar à 

empresa LAPIFRUTAS, Ldª. a apresentação da pré-candidatura, nos termos do Edital a 

publicitar oportunamente, de modo a que, com celeridade, a hasta pública seja 

promovida e possa ser alienado o referido lote nº. 9, do Parque Industrial. -------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, designar a seguinte comissão de 

análise das pré-candidaturas: ------------------------------------------------------------------------------ 

----- PRESIDENTE: LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, Vereador em Regime de 

Tempo Inteiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- VOGAIS EFECTIVOS: ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa e NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, Assistente Administrativo. ------------- 

----- VOGAIS SUPLENTES: JOÃO ANTÓNIO ANDRADE SILVA, Chefe de Secção e 

PAULO MIGUEL RODRIGUES SOARES, Assistente Administrativo. =============== 

101 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Lote n.º 33= 

========== Oriundo do Senhor CANDIDO CASIMIRO ALVES, proprietário do Lote n.º 

33, do Parque Industrial de Moimenta da Beira, presente à reunião uma carta, datada de 

05 do corrente mês, informando que, face aos reduzidos rendimentos que usufrui da sua 

actividade empresarial, não consegue cumprir com os encargos bancários provenientes 

do empréstimo a que teve de recorrer para construção do empreendimento no referido 

lote. Assim, solicita a esta Câmara Municipal autorização para trespassar a outra 

empresa o referido lote, ou, a possibilidade de esta Câmara exercer o direito de 
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preferência, restituindo-lhe/pagando-lhe o investimento realizado, no montante de € 

125.000,00 (cento e vinte e cinco mil euros).----------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Aprovisionamento e Património, a mesma 

prestou, em 08 do corrente mês, a seguinte informação: ------------------------------------------

----- ”Relativamente à pretensão formulada pelo requerente, cumpre informar que no n.º 

2 do Capítulo VIII, do Regulamento do Parque Industrial de Moimenta da Beira  - 

CEDÊNCIA DE LOTES – se refere o seguinte: “As empresas singulares ou colectivas 

adquirentes dos lotes de terreno, não podem alienar, a título gratuito ou oneroso, ou sob 

qualquer outra forma, transferir para outrém 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: Considerando que a Câmara não está interessada em exercer o 

direito de preferência, a mesma deliberou, por unanimidade, autorizar o requerente a 

transferir para outra empresa o lote nº. 33, do Parque Industrial, com a unidade 

industrial aí construída, devendo ser assegurado o funcionamento imediato da nova 

actividade no referido equipamento, conforme assumido pelo proponente. ===========  

 “Tesouraria” 

102  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 12, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 286.698,86 (duzentos 

e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e oito euros e oitenta e seis cêntimos), assim 
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discriminado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... 194.144,26 €    

                                      b) Dotações Não Orçamentais..............................   92.554,60 €    

                                                                               TOTAL  ........................ 286.698,86 €   

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

103 - 310/302/154 - CONSTRUÇÃO DA VARIANTE E ÁREAS ADJACENTES - 

ARRUAMENTO DE ACESSO AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL - 

Revisão de Preços ==================================================== 

========== Oriundo do Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO MANUEL 

MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação n.º INF190/DOM/2006, datada de 

21 de Agosto, último, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: - 

----- - O cálculo apresentado pela adjudicatária, e que se anexa, está em conformidade 

com o clausulado do contrato de adjudicação e diz respeito aos Autos de Medição, já 

entretanto efectuados e subscritos pelos representantes do dono de obra e da 

adjudicatária; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - O valor total obtido de 21.509,49 €, foi confirmado pelos serviços, com recurso ao 

mesmo software Primavera CCOP v6.10;--------------------------------------------------------------- 
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----- Uma vez que o presente valor agora apurado é um valor acumulado ao longo do 

cronograma financeiro, que também se anexa, há lugar ao respectivo desconto no valor 

de 8.801,78 €, correspondente ao Auto de Revisão de Preços n.º 1, com data de 

22/03/2006, pelo que, o valor que deverá constar do Auto de Revisão de Preços n.º 2, 

ainda a elaborar, em caso de aprovação superior, deverá totalizar o valor de 21.509,49 € 

- 8.801,78 € = 12.707,71 €, (doze mil, setecentos e sete euros e setenta e um 

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

----- Dever-se-á notificar a adjudicatária em conformidade, para realização do respectivo 

auto de medição – Revisão de Preços”.------------------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico-económica 0303/07010401 onde, em 29 de Agosto, último, existia um saldo 

disponível de € 218.622,54 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e dois euros e 

cinquenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 2.4.2, com o Código 0408 e número de Projecto 49/2002, 

com a dotação de € 58.265,78 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco euros e 

setenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 199º., do 

Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, aprovar a referida revisão de preços, no montante 

de € 12.707,71 (doze mil, setecentos e sete euros e setenta e um cêntimos), autorizando 

o respectivo pagamento. ================================================ 
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104 - 310/302/154 - CONSTRUÇÃO DA VARIANTE E ÁREAS ADJACENTES - 

ARRUAMENTO DE ACESSO AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL - 

Compensação de trabalhos a menos por trabalhos a mais efectivamente 

executados – Autorização ============================================= 

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

12 de Abril, último, exarada a folhas 225, ponto 237, do livro de actas n.º 124, em que foi 

deliberado proceder a uma oportuna e adequada negociação técnico-financeira com a 

empresa adjudicatária, no sentido de enquadrar, por compensação, senão todos, pelos 

menos a maior parte dos trabalhos referidos na informação subscrita pelo representante 

do dono de obra e representantes da Equipa Projectista, datada de 16 de Março, último, 

presente à reunião a informação n.º INF192/DOM/2006, datada de 24 de Agosto, último 

do Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA,  

com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: - 

----- - Após a realização de várias diligências, nomeadamente, consultas à equipa 

projectista, e várias reuniões de  trabalho, com os respectivos registos em LIVRO de 

OBRA, cuja cópia se anexa, em cumprimento do disposto na deliberação de Reunião de 

Câmara realizada em 12/04/2006, as partes envolvidas concluíram, que a listagem 

descritiva e rectificada dos erros e omissões do projecto patente ao concurso público da 

empreitada em questão, é aquela que agora se anexa à informação técnica referenciada 

INF191/DOM/2006, datada em 2006/08/24. ------------------------------------------------------------ 
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----- Propõe-se então à aprovação superior a compensação de trabalhos a menos por 

trabalhos efectivamente executados com a descrição constante dos mapas respectivos 

de medição e orçamento, que se anexam, a qual não traduz acréscimo da despesa 

contratada, bem como se insere num contexto de conclusão da execução física da 

empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Assim, anexam-se os mapas de trabalhos a menos, que importam no valor de - 

83.473,00 €, e de trabalhos efectivamente executados no valor de 83.472,98 €. ------------ 

----- Com a presente compensação foram excluídos, em cerca de 10,2% do valor da 

adjudicação,  em consequência do cumprimento do disposto na deliberação de Câmara 

Municipal realizada em 12/04/2006, trabalhos antes contabilizados na primeira listagem 

de erros e omissões apresentada na mesma reunião, e anexos às informações técnicas, 

referenciadas INF156/DOM/2006, datadas em 8/02/2006 e 16/3/2006, tendo-se assim 

obtido uma redução nos custos, em igual valor percentual, e em relação à primeira 

listagem de Erros e Omissões”. ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto nos 

artigos 16º., 26º. e nº. 4 do 31º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, autorizar a 

compensação de trabalhos a mais pelos trabalhos a menos referidos na informação 

técnica, no montante de € 83.472,98 (oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois 

euros e noventa e oito cêntimos), devendo ser elaborado o respectivo auto de medição.  

105 - 310/302/154 - CONSTRUÇÃO DA VARIANTE E ÁREAS ADJACENTES - 

ARRUAMENTO DE ACESSO AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL - 
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Trabalhos a mais - Aprovação ========================================== 

========== Oriundo do Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO MANUEL 

MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação n.º INF191/DOM/2006, datada de 

24 de Agosto, último, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: - 

----- - Após a realização de várias diligências, nomeadamente, consultas à equipa 

projectista, e várias reuniões de  trabalho, com os respectivos registos em LIVRO de 

OBRA, cuja cópia se anexa, em cumprimento do disposto na deliberação de Reunião de 

Câmara realizada em 12/04/2006, as partes envolvidas concluíram, que a listagem 

descritiva e rectificada dos erros e omissões do projecto patente ao concurso público da 

empreitada em questão, é aquela que agora se anexa; --------------------------------------------- 

----- - Assim, e por consulta da já referida listagem definitiva, apuraram-se trabalhos não 

passíveis de serem previstos antecipadamente, cuja execução é imprescindível para o 

bom acabamento da empreitada, correspondentes aos erros e omissões do projecto, no 

valor total de 51.236,52 €, cerca de 11,2% do valor da adjudicação. ------------------------- 

----- - De acordo com o disposto no número um do Art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 

2 de Março, o valor da rectificação dos erros e omissões do projecto será acrescido ao 

valor da adjudicação, ou seja, ao valor de 458.499,13 € acrescerá o valor de 51.236,52 

€, respeitando-se no presente caso o limite máximo, previsto no Art.º 45.º do mesmo 

Decreto-Lei, que é de 25% do valor do contrato da empreitada de que é resultante. ------- 

----- - Proponho que sejam realizados os procedimentos administrativos correspondentes 
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à celebração do competente contrato adicional, como fonte dos direitos e obrigações dos 

contratantes na execução dos trabalhos resultantes da rectificação dos erros e omissões 

do projecto, no valor total de 51.236,52 €. -------------------------------------------------------------- 

----- - Não obstante, para efeitos de sujeição ao Visto do Tribunal de Contas, dever-se-á 

tomar em consideração que a percentagem dos Trabalhos a Mais a formalizar por  

Contrato Adicional, calculada sobre o valor da adjudicação 458.499,13 €, subtraindo os 

Trabalhos a  Menos no valor de –83.473,00 €, o que perfaz o total de 375.026,13 €, será 

de 51.236,52 € / 375.026,13 € = 13,7%.” ---------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 0303/07010401 onde, em 29 de Agosto, último, existia um saldo 

disponível de € 218.622,54 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e dois euros e 

cinquenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 2.4.2, com o Código 0408 e número de Projecto 49/2002, 

com a dotação de € 58.265,78 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco euros e 

setenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Autorizar, nos termos dos artigos 26º. e 45º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de 

Março, a realização dos referidos trabalhos a mais, no montante de € 51.236,52 

(cinquenta e um mil, duzentos e trinta e seis euros e cinquenta e dois cêntimos), 

formalizando-os através de contrato adicional; --------------------------------------------------------
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----- b) Dispensar, nos termos do nº. 3, do aludido artigo 45º., o estudo realizado por uma 

entidade externa e independente; ---------------------------------------------------------------------- --

---c) Notificar a firma adjudicatária para, nos termos do nº. 2, do artigo 110º., do Decreto-

Lei nº. 59/99, de 2 de Março, apresentar caução; ---------------------------------------------- d) 

Remeter ao IMOPPI – Instituto dos Mercados e Obras Públicas e Particulares e do 

Imobiliário, cópia da informação técnica acima referida, nos termos e para efeitos do 

disposto no nº. 3, do artigo 46º., do acima referido diploma legal. ================= 

106 - 310/302/419 – REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DE VILA DA 

RUA – Aprovação do Projecto de Segurança e Saúde ======================== 

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

16 de Agosto, último, em que foi deliberado adjudicar a empreitada em epígrafe ao 

consórcio ASCOP-Construção Civil e Obras Públicas Ldª e DURVIA–Construções e 

Obras Públicas, Ldª., presente à reunião a informação nº. JP25/DOM/2006, datada de 

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

----- “ Após análise do respectivo projecto e estando este em conformidade, apresenta-

se o mesmo para efeitos de aprovação pelo Dono da Obra”. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

artigo 12º., do Decreto-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, aprovar o referido projecto 

de segurança e saúde. ================================================= 

03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 
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107 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

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

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

se identificam "PROCESSOS SIMPLES", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES", "PROJECTOS DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES", 

"PROJECTOS 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 deferidos pelo Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- MANUEL SALVADOR REBELO DIAS, para substituição de telha e pinturas, que 

pretende levar a efeito na Rua D. Afonso Henriques, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 251.06; ------------------------------------------------------------------------- 

----- ELISA CONCEIÇÃO DE CARVALHO, para pintura de uma casa de habitação, sita 

na Travessa do Bairro Novo, na localidade e Freguesia de Castelo, a que se refere o 

Proc.º n.º 253.06; ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- ALBERTO RUI FERREIRA DE ALMEIDA VALENTE, para reparação de um telhado 
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com a área de 60 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro", na 

Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 254.06; -------------------------------------

----- EMÍLIO DA FONSECA MENDES, para renovação de um muro com 23 metros, que 

pretende levar a efeito na Rua da Corredoura, Freguesia de Castelo, a que se refere o 

Proc.º n.º 255.06; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ALCIDES DOS SANTOS CARDOSO, para pintura da sua casa de habitação, sita no 

lugar denominado "Val", Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 258.06; ----------- 

----- MANUEL DO ESPÍRITO SANTO LEITÃO, para rebocos e pinturas da sua casa de 

habitação, sita no lugar denominado "Cruzamento do Vilar", na localidade de Arcozelo 

da Torre, Freguesia do Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 261.06. ------------------------  

PROCESSO SIMPLES COM CONDICIONANTES: ============================ 

----- RAUL MANUEL DA CUNHA MOURA, para ocupação da via pública com uma grua, 

com a área de 10 m2, que pretende levar a efeito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 256.06, devendo o requerente 

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

----- JOAQUIM RODRIGUES JUSTO, para ocupação da via pública com a área de 10 

m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Castelo, a que se refere o 

Proc.º n.º 257.06, devendo o requerente salvaguardar a normal circulação de trânsito de 

veículos e peões, na referida via; ------------------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM TEIXEIRA PIMENTA, para substituição do telhado e pinturas exteriores e 

ocupação da via pública com a área 2m2, que pretende levar a efeito na Rua do 
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Reimão, na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 

n.º 259.06, devendo o requerente salvaguardar a normal circulação de trânsito de 

veículos e peões, na referida via; ------------------------------------------------------------------------- 

----- ERNESTO DE ANDRADE RAMALHO, para construção de um muro de vedação 

com 100 metros, que pretende levar a efeito na localidade de Paraduça, Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proc.º 260.06, devendo o requerente solicitar à 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o respectivo alinhamento. ------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES: ================== 

----- ANTÓNIO ANDRESO NETO, para reconstrução e ampliação de um edifício para 

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

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 230.06, devendo o requerente dar cumprimento às 

recomendações insertas na informação técnica n.º 250-SV/DPOM/2006, datada de 29 

de Agosto, último. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ANTÓNIO JUBILADO DOS SANTOS, para alteração de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito  no lugar denominado "Lugar da Marquesa", na localidade e 

Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 351.05, nos termos da informação 

técnica n.º 244-SV/DPOM/2006, datada de 03 de Agosto, último. ------------------------------- 

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

----- CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LD.ª, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 33, a que se refere o alvará de 
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loteamento n.º 02/01, sito no lugar denominado "Pedreguais", Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º n.º 112.06. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea g), 

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

90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude do assunto a que se refere o 

ponto seguinte estar relacionado com o Recurso da decisão de indeferimento por si 

proferida, no âmbito da competência delegada a que se refere o ponto 107, desta acta. = 

108 – 360/338/98.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Instalação de um salão de cabeleireiro/barbearia - Recurso =================== 

========== Oriundo do Senhor ALBERTO MANUEL PARENTE RIBEIRO, presente à 

reunião um pedido de recurso nos termos dos números 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, relativamente ao indeferimento da instalação de um salão de cabeleireiro e 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando os condicionalismo da construção existente, e dado que 

estão garantidas as necessárias condições higieno-sanitárias, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, admitir a anulação do urinol, aprovando o projecto de arquitectura. ====== 
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109 – 360/338/351.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração de uma habitação unifamiliar - Recurso =========================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JUBILADO DOS SANTOS, presente à 

reunião um pedido de recurso nos termos dos números 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, relativamente ao indeferimento da alteração de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Lugar da 

Marquesa", na Freguesia de Cabaços. ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a solução construtiva 

proposta, podendo o requerente conceber e apresentar um outro projecto de ampliação, 

desenvolvido em dois pisos, com recurso ao terreno adjacente que é da sua 

propriedade. ========================================================= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, regressou à reunião. ======================= 

110 – 360/338/15.99 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura e 

especialidades - Construção de um pavilhão industrial - Reaprovação ========== 

========== Oriundo da Firma POLIMAGRA - Granitos e Mármores Polidos, Ld.ª, 

presente à reunião um pedido de reaprovação dos projectos de arquitectura e 

especialidades, relativos à construção de um pavilhão industrial, que pretende levar a 

efeito nos lotes n.ºs 17 e 29, do Parque Industrial, sito no lugar denominado "S. Miguel 

ou Matosa", Freguesia de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------- 
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------ Submetido o assunto à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 175-

RJ/DPOM/2006, datada de 28 de Agosto, último, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: Dado que está prevista a realização da escritura, entre a requerente e 

a Câmara, esta deliberou, por unanimidade, reaprovar o projecto de arquitectura, bem 

como aprovar os projectos de especialidades e emitir a respectiva licença. ------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que os Serviços Técnicos da DEPE 

- Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico, procedam à alteração do loteamento 

do Parque Industrial, de acordo com as alterações admitidas. ==================== 

111 – 360/338/403.00– OBRAS PARTICULARES – Pedido de prorrogação de prazo 

para entrega do documento de legitimidade - Reconstrução e ampliação de um 

edifício destinado a habitação - Elementos em falta ========================= 

========== 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 

MANUEL ADEMAR MORAIS LOPES, relativamente à reconstrução e ampliação de um 

edifício destinado a habitação, sita na localidade e Freguesia de Alvite, presente à 

reunião um requerimento do seguinte teor: ------------------------------------------------------------- 

----- "Tendo-me sido solicitado o documento de legitimidade rectificado relativo ao 

processo de reconstrução e ampliação de um edifício destinado a habitação que possuo 

em Alvite, e não tendo neste momento possibilidades de proceder à respectiva 
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rectificação da área, por se tratar de um edifício muito antigo, cuja aquisição foi feita por 

usucapião, solicito a V. Ex.ª que me seja emitida a licença de construção com base no 

documento já existente no processo, por forma a poder obter a rectificação pretendida, 

junto do Serviço de Finanças e da Conservatória do Registo comercial, após a 

conclusão do processo de obras em curso". ----------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, bem como aprovar os projectos de especialidades e emitir a respectiva 

licença de construção, devendo o requerente entregar o documento de legitimidade, 

aquando do levantamento da licença de utilização. ============================ 

112 – 360/338/167.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Construção 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 

JOSÉ MANUEL MARTINS MATOS, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 7, a que se refere o alvará de 

loteamento n.º 02/2001, sito no lugar denominado "Pedreguais", Freguesia de Leomil, 

presentes à reunião os projectos de especialidades. ------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 180-

RJ/DPOM/2006, datada de 01 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

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

113 – 360/338/505.04 – OBRAS PARTICULARES – Alteração da estimativa 

orçamental – Pedido de anulação ======================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA AMÁLIA DE JESUS CLETO DUARTE, 

presente à reunião o pedido de anulação da estimativa orçamental, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente à 

legalização de uma moradia, sita na Rua da Capela, na localidade de Paraduça, 

Freguesia de Leomil. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 183-

RJ/DPOM/2006, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, deixa à consideração da Câmara aceitar ou não a anulação da estimativa 

orçamental solicitada pela requerente. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata da legalização de uma situação de facto, 

legitimada com a apresentação de um novo projecto, mas que não se traduziu em 

efectiva construção, dado que a mesma foi executada em 1976, ao abrigo da licença de 

construção n.º 612, datada de 15 de Outubro de 1976, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aceitar a anulação da estimativa orçamental apresentada para este 

projecto, admitindo que o requerente apresente uma nova estimativa referente às obras 
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agora executadas, que consistem na alteração da disposição das escadas a pedido da 

Junta de Freguesia, conforme consta na Declaração emitida por este órgão autárquico. =  

114 – 360/338/518.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor ANTÓNIO BENTINHO 

PAIS a correcção do mapa de acabamentos, de acordo com a informação técnica e 

conforme o exigido na deliberação de Câmara, realizada em 19 de Setembro de 2005, 

relativamente à construção de uma casa de habitação unifamiliar, que pretende levar a 

efeito na Rua do Cancelo, na Vila de Leomil,   presente à reunião o referido processo 

acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente 

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

a aprovação do projecto.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 518-

RJ/DPOM/2006, datada de 05 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 com condicionantes.--------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença de construção, devendo o requerente 

proceder à execução da construção respeitando o mencionado nas informações 
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técnicas. ============================================================ 

115 – 360/338/231.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Reonstrução 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  

MANUEL AGOSTINHO LOPES RODRIGUES, relativamente à reconstrução de uma 

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

Leomil,  presente a reunião o referido processo, acompanhado dos elementos em falta. - 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 182  -

RJ/DPOM/2006, datada de 05 do corrente mês,  em que, pelos motivos ali descritos, 

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

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

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

116 – 360/338/369.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

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

========== 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 

VASCO JOIA COIMBRA, relativamente à construção de  arrumos, que  pretende levar a 

efeito no lugar denominado "Travessa", na localidade e Freguesia de Castelo, presente à 

reunião o processo, acompanhado dos elementos em falta. -------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO  E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 179-

RJ/DPOM/2006, datada de 01 do corrente mês,  em que, pelos motivos ali descritos, 

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

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

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

117 – 360/338/6.02 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento – 

Alteração do projecto - Resposta à audiência do interessado ================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Firma PAVILOTES 

- Construções, Ldª, relativamente à operação de loteamento, que pretende levar a efeito 

no lugar denominado "Ribeira ou Tapada", na Freguesia de Leomil, presente à reunião a 

resposta à referida audiência, por escrito, que nesta acta se considera integralmente 

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

a aprovação da respectiva operação de loteamento. ------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 49-

LS/DPOM/2006, datada de 10 de Agosto, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à requerente a 
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apresentação de um projecto de alterações, respeitando as condições insertas na 

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

118 – 710/999/000 – ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DA BEIRA TÁVORA – 

Visita da Sub-Comissão Parlamentar da Agricultura e Desenvolvimento Rural e 

Pescas – Disponibilização de viatura – Apoio financeiro ===================== 

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

de 06 do corrente mês, informando que a Sub-Comissão Parlamentar da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural e Pescas vai visitar esta região, no próximo dia 19 de Setembro, 

durante o período das 09 às 15 horas, pelo que solicita que esta Câmara disponibilize 

um autocarro para cerca de 60 pessoas, bem como apoio financeiro para fazer face às 

despesas com o almoço. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando o interesse da referida visita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, suportar as despesas inerentes ao aluguer de um autocarro e com o 

almoço dos elementos que constituírem a comitiva. ============================ 

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

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

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

17H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 

 


