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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM OITO DE OUTUBRO  DO ANO DE 

DOIS MIL E OITO ===================================================== 

ACTA Nº. 22/08 

========== Aos oito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e oito, 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 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 nº. 169/99, de 18 de Setembro. =============== 

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

========== Verificada a existência de “Quórum”, pelo Senhor Presidente foi declarada 

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

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 do Senhor Vereador, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, por se 

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

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

001 – 500/503/000 – TRANSPORTES PRIVADOS - Reclamação de um Grupo de 

Residentes em Moimenta da Beira – Encerramento do serviço de Expresso da 

Covilhâ-Vila Real e Vila Real-Covilhã ===================================== 

========== Oriundo de um Grupo de Residentes em Moimenta da Beira, presente à 

reunião um “abaixo assinado”, datado de 15 de Setembro, último, a manifestar o seu 

desagrado com a decisão tomada pela EMPRESA AUTOMOBILISTA DE VIAÇÃO E 

TURISMO, Lda., pertencente ao Grupo JOALTO, de deixar de prestar o serviço de 

expresso entre as cidades de Vila Real e Covilhã. --------------------------------------------------- 

----- Solicitados esclarecimentos à referida empresa, detentora da licença do serviço 

expresso supra referido, a mesma informou, através do “e-mail”, registado nesta Câmara 

Municipal, em 25 de Setembro, último, sob o n.º 7587, que cancelou o referido serviço 

devido ao decréscimo da sua procura por parte dos utentes. ------------------------------------- 

----- Neste contexto, o Grupo de Residentes supra mencionado, através do “fax”, 

registado nesta Câmara Municipal, em 26 de Setembro, último, apresentou os 

argumentos que considera importantes para a continuidade do referido serviço de 

expresso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que a situação reclamada dificulta claramente o acesso 

dos nossos alunos universitários aos cursos académicos a que têm de recorrer para 

continuar os seus estudos, promovendo o agravamento da situação de interioridade e 

menosprezando os direitos dos cidadãos desta Sub-Região, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, efectuar uma primeira abordagem à empresa em causa, no sentido de 

rever a sua posição. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Entretanto, no caso desta diligência não produzir qualquer efeito útil, mais foi 

deliberado, e também por unanimidade, lançar mão de todos os meios ao alcance da 

Câmara para resolução deste problema, nomeadamente, através de solicitação, junto do 

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, de competente 

informação sobre as condições de exploração da licença inerente ao referido serviço de 

expresso, sem prejuízo de se poder vir a recorrer a outras formas para solucionar esta 

questão, caso se revelem infrutíferas as diligências supra mencionadas. ============  

DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

002 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – 40.º Congresso Nacional dos 

Bombeiros Portugueses em Pombal – Pedido de Subsídio e de Transporte ====== 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presentes à reunião os 

ofícios nºs 21 e 22, datados de 17 de Setembro, último, informando que a Liga de 

Bombeiros Portugueses vai realizar, no período de 22 a 26 do corrente mês, na cidade 
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do Pombal, o seu 40.º Congresso Nacional dos Bombeiros Portugueses, o qual será 

representado por alguns dos seus elementos, pelo que solicita a atribuição de um 

subsídio para fazer face a despesas de alimentação e alojamento, bem como a cedência 

de um autocarro para efectuar o transporte nos dias 25 e 26, do corrente mês. ------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/040701, onde em 03 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 6.509,16 (seis mil, quinhentos e nove euros e dezasseis 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 1.2.1., código 03 

e projecto nº 06/2006, no montante de € 6.000,00 (seis mil euros)”. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os diversos apoios anteriormente já concedidos pela 

Câmara a esta Associação, que devem já integrar este tipo de acções, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 9º., do Regulamento de Utilização de 

Viaturas de Passageiros, conceder apenas a cedência gratuita do autocarro para o 

transporte solicitado. =================================================== 

003 – 210/207/000 – OCTÁVIO ABRUNHOSA – Pedido de apoio para publicação do 

livro “Tempo de Travessuras”=========================================== 

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

12 de Março, último, exarada a folhas 219, ponto 213, do livro de actas 132, em que se 

tomou conhecimento da possível desistência da edição do referido livro, novamente 

presente à reunião o processo, acompanhado de uma carta do Senhor OCTÁVIO 

ABRUNHOSA, datada de 02 de Junho, último, informando que pretende editar o livro 
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“Tempo de Travessuras”, através da modalidade de edição de autor, apresentando um 

orçamento no valor de € 2.090,00 (dois mil e noventa euros), para 500 exemplares, e de 

€ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta euros), para 1000 exemplares, pelo que 

solicita a colaboração desta Câmara no sentido de editar o livro ou comparticipar a 

edição de autor. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O referido autor informa ainda que, caso esta Câmara opte por promover a edição 

do livro, garante dois lançamentos do mesmo, na cidade do Porto. ----------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020120, onde, em 07 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 4.273,91 (quatro mil, duzentos e setenta e três euros e 

noventa e um cêntimos)”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo o interesse social e cultural da obra proposta, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, manter a disponibilidade já manifestada para 

adquirir 100 exemplares da mesma, no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), 

que praticamente garante a edição de 500 exemplares, devendo o valor remanescente 

ser suportado pela venda directa do livro. -------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, informar o autor que esta Câmara 

considera importante que uma das apresentações se faça em Moimenta da Beira. ===== 

004 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2008 – 

10ª., 11ª. e 12ª. Alterações – Conhecimento ================================ 
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========== 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 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, presentes à reunião as 10ª., 11ª. e 12ª. Alterações ao Orçamento e às 

Grandes Opções do Plano, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e 

dela ficam a fazer parte integrante, aprovadas por Despachos do Senhor Presidente da 

Câmara, respectivamente datados de 12 e 26 de Agosto e 9 de Setembro, últimos. ------- 

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

005 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS =========================== 

========== Por iniciativa do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião a 

relação de todos os pagamentos autorizados durante o mês de Setembro, último, que 

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

montante de € 910.610,21 (novecentos e dez mil, seiscentos e dez euros e vinte e um 

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

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

006 – 130/151/100 – AQUISICÃO DE PRÉDIO RÚSTICO SITO NO BAIRRO DA 

CORUJEIRA, EM MOIMENTA DA BEIRA =================================== 

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

30 de Janeiro, último, exarada a folhas 118, ponto 110, do livro de actas 132, em que foi 
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deliberado incumbir o Senhor Presidente para negociar a aquisição dos terrenos sitos no 

Bairro da Corujeira, nesta Vila, com vista à realização de um estudo para um loteamento 

social, presente à reunião um ofício, datado de 30 de Abril, último, do Senhor JOSÉ 

CÂNDIDO SOARES, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, propondo a venda de um prédio rústico, com a área de 4.000 m2, 

pelo valor de € 40.000,00 (quarenta mil euros). ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os preços adoptados para casos similares, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, propor ao referido proprietário o preço de € 20.000,00 (vinte 

mil euros), para aquisição do referido prédio rústico. =========================== 

007 – 130/151/200 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Alienação do Lote n.º 66   

========== Oriundo do Senhor EDUARDO DE JESUS VILELA, residente no lote n.º 

66, no lugar do Bairro da Barragem do Vilar, deste Município, presente à reunião um 

requerimento, sem data, registado nesta Câmara Municipal em 08 de Setembro, último, 

sob o n.º 7052, informando que, durante o processo de alienação individual do referido 

lote, que ocorreu no ano de 2001, e por diversas razões, não formalizou o contrato 

promessa de compra e venda para aquisição do lote em causa, cujo valor, em função da 

opção “pronto pagamento”, conforme o estipulado na alínea a), do artigo 6.º, do 

Regulamento das Condições Gerais de Alienação, é de € 4.542,80 (quatro mil, 

quinhentos e quarenta e dois euros e oitenta cêntimos). ------------------------------------------- 

----- Neste sentido, requer a aquisição do referido imóvel, solicitando, pelas razões 

aludidas no requerimento agora apresentado, que a escritura de compra e venda ou o 
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contrato promessa possa ser efectuados em nome da sua afilhada, ANA LARA DOS 

SANTOS PARREIRA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe de Gabinete, MANUEL JOAQUIM 

LOUREIRO MADEIRA, o mesmo prestou, em 26 de Setembro, último a seguinte 

informação: “Em cumprimento do DESPACHO, do Senhor Presidente da Câmara, datado de 15 do 

corrente mês e exarado no rosto desta petição, prestam-se os seguintes esclarecimentos: --------------- 

----- 1. O requerente é, de facto, legítimo titular destinatário das condições regulamentares insertas no 

REGULAMENTO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ALIENAÇÃO das casas localizadas no Bairro da Barragem 

do Vilar, aprovado pela Câmara Municipal em sua reunião ordinária realizada em 7 de Fevereiro de 

2001 e pela Assembleia Municipal em sua Sessão Ordinária realizada em 27, do referido mês de 

Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Todavia, não é ainda titular do respectivo CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA, à 

semelhança do que aconteceu já com a maioria dos ali residentes, porque a casa onde reside, se 

encontra ainda OMISSA na respectiva matriz e, consequentemente, também na Conservatória do 

Registo Predial. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Relativamente à petição em concreto do peticionário, e dado que o mesmo se encontra inserido 

no ANEXO II ao referido Regulamento, ou seja, é o titular directo da respectiva ocupação à data da 

aprovação e eficácia do Regulamento, é com ele que esta Câmara deve fazer a respectiva Escritura 

Pública de Compra e Venda – logo que, para o efeito, estejam reunidas as respectivas condições 

registrais no Serviço de Finanças e na Conservatória do Registo Predial – e NÃO com pessoa 

completamente alheia não só ao respectivo meio familiar como relativamente ao facto de, à data da 

produção dos efeitos do citado Regulamento, a proposta destinatária da venda, com ele não conviver. -- 

----- 4. Assim, face ao exposto, deve ser tido em conta o facto de não terem sido criados precedentes 

que hajam concretizado petições semelhantes, INDEFERINDO, por isso, a petição. Contudo, V. Ex.ª 

decidirá quanto às opções a tomar, que poderão passar, eventualmente, pela submissão do pedido à 
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consideração da Câmara Municipal, para que esta decida ou não pelo deferimento da pretensão, do 

Senhor EDUARDO VILELA”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade concordar com a informação 

atrás transcrita, indeferindo a petição apresentada. ============================       

008 – 130/151/700 – QUIOSQUE SITO NA PRACETA COMANDANTE JOSÉ 

REQUEIJO, EM MOIMENTA DA BEIRA – Edital de Concurso Público ============ 

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

10 de Setembro, último, exarada a folhas 222, ponto 205, do livro de actas 134, em que 

foi deliberado promover novo concurso para arrendamento do Quiosque referenciado em 

epígrafe, tomando como base de licitação o valor mensal de € 85 (oitenta e cinco euros), 

presente à reunião a Informação NA/2008, datada de 23 do mesmo mês da SECÇÃO 

DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, acompanhada de uma cópia do Edital de 

publicitação do concurso referenciado em epígrafe, para apreciação, informando, ainda, 

que a Câmara Municipal deverá eleger uma Comissão de Abertura e Análise de 

Propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, promover o arrendamento do 

referido quiosque, nos termos propostos no Edital, designando, para o efeito, a seguinte 

Comissão: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO, Chefe da Divisão 

Económica e Financeira; ------------------------------------------------------------------------------------ 

VOGAIS EFECTIVOS: JOÃO ANTÓNIO ANDRADE SILVA, Chefe de Secção e NUNO 

MIGUEL PEREIRA ALVES, Técnico Superior Jurista; ----------------------------------------------- 
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VOGAIS SUPLENTES: ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa e PAULO MIGUEL RODRIGUES SOARES, Assistente Administrativo 

Principal. ============================================================  

009 – 130/151/700 – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE, POR QUINZE 

ANOS, PARA A CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO 

BAR/ESPLANADA, NA PRAIA FLUVIAL DA BARRAGEM DO VILAR – Minuta da 

Escritura Pública ===================================================== 

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

27 de Agosto, último, exarada a folhas 165, ponto 155, do livro de actas 134, em que foi 

aprovada a minuta da constituição do direito de superfície referenciado em epígrafe, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado de uma carta do Cessionário, 

datada de 09 de Setembro, último, solicitando a ponderação sobre alguns aspectos 

constantes da minuta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analise dos argumentos apresentados pelo cessionário, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, admitir o dia 01 de Junho do corrente ano, como 

data do início da constituição do direito de superfície, mantendo, no entanto, a 

obrigatoriedade de apresentação da caução nos termos estatuídos no artigo 15º., do 

respectivo Caderno de Encargos. =========================================  

“Tesouraria” 

010 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 07, que 
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acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 414.332,85 

(quatrocentos e catorze mil, trezentos e trinta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais……………. € 312.803,39 

                                      b) Dotações não Orçamentais............ € 101.529,46 

                                                                               TOTAL....... € 414.332,85 

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

========== Quando eram 12H40, o Senhor Presidente da Câmara interrompeu a 

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

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

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

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

reunião. =============================================================  

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

011 - 310/300/100 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – Indemnização =============== 

========== Oriunda do Encarregado Geral, JOÃO CARLOS DE JESUS MENDES, e 

do Encarregado do Pessoal Operário, HÉLIO DE SOUSA LOUREIRO, presente à 

reunião uma informação, datada de 1 de Setembro, último, com o seguinte teor: ”Ex.mo 

Sr. Presidente, cumpre-me informar, que na madrugada do dia 18 de Agosto de 2008, houve uma 

avaria de água na rua da Sucázia, para o qual foi chamado o pessoal das águas para que procedesse à 
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sua Reparação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De seguida, fomos alertados por um munícipe, Sr. Álvaro Alves Vieira, para o facto de que a sua 

garagem e um anexo terá sido inundado, pelo motivo de estar a um nível inferior á conduta. ------------ 

----- Deslocamo-nos ao local e verifica-mos isso mesmo. Foram retirados alguns objectos com fim a 

evitar mais prejuízos, no entanto não foi possível evitar o mesmo relativamente a um aspirador que se 

encontrava submerso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Na altura foi dado conhecimento ao Sr. Vice-Presidente Dr. Luís Carlos, que deu ordens para que 

se fizesse informação por escrito, enquanto se analisava um orçamento, que junto em anexo”. ---------- 

----- Relativamente a este assunto, o Electricista Municipal, AVELINO CASIMIRO 

ALVES, prestou a seguinte informação: “Após ter avaliado o equipamento em causa, verifiquei e 

confirmo não haver lugar a reparação, tanto que essa tentativa ainda foi feita, levando-o a um técnico, 

e em que nos foi dito não haver peças. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Em cumprimento do despacho de V. Ex.ª, resta-nos apenas transferi-lo para salvados da Câmara 

Municipal, o que irei fazer de imediato”. ----------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 considerações técnicas previstas no art.º 3.º, 

do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, onde em 1 do corrente mês, existia uma dotação 

orçamental no valor de € 1.925,96 (mil, novecentos e vinte e cinco euros e noventa e seis cêntimos)”. - 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, ao Senhor ÁLVARO 

ALVES VIEIRA, em consequência da referida inundação, uma indemnização no valor de 

€ 160,00 (cento e sessenta euros), pelos prejuízos causados. ==================== 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

012 - 310/302/436 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO E DAS SUAS 
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INTERCEPÇÕES, EM ALVITE – Aquisição de imóveis ======================== 

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

21 de Maio, último, exarada a folhas 150, ponto 143, do livro de actas 134, em que foi 

deliberado aguardar que o Senhor SIDÓNIO DA SILVA MENESES regressasse do 

Luxemburgo para encetar uma negociação directa, presente novamente à reunião o 

respectivo processo, acompanhado de uma carta do referido proprietário, datada de 19 

de Setembro, último, com o seguinte teor: “No seguimento da última reunião tida recentemente 

com V. Ex.ª, relativamente ao assunto melhor identificado em epígrafe e, de acordo com o que nela foi 

abordado, após ponderação, venho por este meio propor à digníssima Câmara Municipal uma nova 

proposta de indemnização correspondente à inutilização da parcela do logradouro com 64 m2, à razão 

de € 150,00 (cento e cinquenta euros) o metro quadrado, bem como garantir a completa reposição da 

construção do muro, tanque e outros equipamentos afectados na intervenção. ---------------------------- 

----- Sem outro assunto subscrevo-me atenciosamente, aguardando adequada e oportuna resposta”. -- 

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

E FINANCEIRA, segundo a qual “este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 0302/07010401, onde, em 1 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 105.629,84 

(cento e cinco mil, seiscentos e vinte e nove euros e oitenta e quatro cêntimos), estando o mesmo 

previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.2., com o código 02 e número de 

projecto 2/2007, com a dotação de € 94.529,74 (noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e nove euros 

e setenta e quatro cêntimos)”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a necessidade deste espaço para operacionalizar este 

arruamento, que se encontra já em fase de procedimento concursal, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido proprietário uma indemnização no 
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montante de € 9.000,00 (nove mil euros), a pagar em duas prestações, uma já no 

corrente mês de Outubro, e outra em Julho de 2009, garantindo a completa reposição 

das construções a afectar. =============================================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

013 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL 

- Ocupação de terreno particular com estaleiro da obra ====================== 

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

27 de Agosto, último, exarada a folhas 175, ponto 162, do livro de actas 134, em que foi 

deliberado solicitar ao consórcio adjudicatário que assumisse o ónus e os encargos 

decorrentes da referida ocupação do terreno, até porque já foi facturado e assumido pela 

Câmara os encargos inerentes à montagem e desmontagem do estaleiro, nos termos 

legais, presente à reunião uma carta com a referência DP.117.2008.PM, datada de 26 

de Setembro, último, do consórcio SANTANA e CONDURIL, com o seguinte teor: 

“Acusamos a recepção da V/ comunicação de ref.ª 004643 em 09-09-2008, que mereceu a nossa 

melhor atenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao seu teor, informamos que a utilização do terreno foi feita por indicação e 

autorização dessa Edilidade aquando da implantação e montagem do estaleiro de obra em Agosto de 

2005, sendo a contrapartida por essa utilização a mudança do tanque em pedra e a limpeza do terreno 

para posterior vedação, trabalhos estes que a Santana & Ca., S.A. já há muito efectuou, entre outros de 

melhoramento das condições do terreno no decorrer da mesma utilização. -------------------------------- 

----- Complementarmente, interessa referir que a nossa empresa apenas teve conhecimento que o 

terreno seria pertença de um particular, e não da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, em Junho de 

2007, aquando da interpelação por parte do advogado representante desse particular para que 
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procedêssemos à indemnização pela ocupação do terreno em causa, informando que caso assim não 

sucedesse iriam intentar contra a nossa empresa acção judicial. Em 19-10-2007 respondemos ao 

advogado desse particular, não aceitando pagar qualquer indemnização (ver carta em anexo) pelas 

razões apontadas nessa comunicação, sendo que, até à data, não temos conhecimento de nenhuma 

acção judicial sobre a nossa empresa, antes sim, a V/ comunicação aqui em causa. ----------------------- 

----- Face ao exposto, reiteramos que não aceitamos pagar a quem quer que seja a indemnização 

reclamara ou qualquer outra, porque não é devida. Deste modo, não assumimos, nem aceitamos, o 

ónus e os encargos que nos pretendem imputar. ------------------------------------------------------------- 

----- Aproveitamos para esclarecer que na facturação que remetemos relativamente ao estaleiro, que 

constitui um preço contratual unitário, não contemplamos, nem tínhamos que contemplar, quaisquer 

custos pela ocupação do terreno, mas apenas a sua montagem e desmontagem”. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara lamenta a posição assumida pela empresa adjudicatária, 

porquanto tem conhecimento que, em tempo, terá tentado negociar uma 

renda/indemnização com os proprietários, desconhecendo-se as razões da ausência de 

um efectivo entendimento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, a Câmara solicita que seja ponderada uma justa indemnização aos 

proprietários, a assumir responsavelmente pela empresa adjudicatária, pois confirma-se 

que por parte da Câmara nunca houve, nem poderia haver, qualquer autorização, sem 

prévia aceitação dos legítimos proprietários. ================================= 

014 - 310/302/429 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DE VILA DA RUA 

– LINHA DE ÁGUA – Indemnização ======================================= 

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, presente à reunião uma proposta, datada de 8 de 

Setembro, último, com o seguinte teor: “Na obra de requalificação de Vila da Rua, que se 



 FlFlFlFl.16 
______________ 

 
                                                           08.10.08 

 
Liv º .  135L iv º .  135L iv º .  135L iv º .  135     

                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 

                                                                   

 

encontra fisicamente encerrada, procedeu-se à requalificação do corgo que atravessa a EN 226, dentro 

dos limites urbanos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Essa requalificação constou de impermeabilização e condução das águas do corgo pluviais à 

recepção da conduta de águas pluviais de Vila da Rua, para destino final a “Ribeira do Mileu”. ----------- 

----- Para tal, utilizou-se conduta nova e fechada em cerca de 50m de extensão por 2m de largura no 

terreno denominado “Lameiro”, propriedade do Sr. José Mateus Pinto, residente na Vila da Rua, cujos 

elementos identificativos se anexam. -------------------------------------------------------------------------- 

----- PROPONHO uma indemnização de € 500,00 (quinhentos euros) pela utilização daquele espaço. -- 

----- No terreno denominado “Freiria” que foi ocupado com o mesmo canal, neste caso aberto, com a 

extensão de 50m por 2m de largura, propriedade do Sr. Merciano da Silva Correia, cuja identificação 

também se anexa, PROPONHO uma indemnização de e 750,00 (setecentos e cinquenta euros). A 

diferença de valores, deve-se ao canal ser aberto, pelo que o espaço ocupado não pode ser 

agricultável.”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 19 de Setembro último, existia um saldo disponível de € 

12.899,84 (doze mil, oitocentos e noventa e nove euros e oitenta e quatro cêntimos), estando o mesmo 

previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.2., com o código 02 e número de 

projecto 19/2006, com a dotação de € 1.330,05 (mil, trezentos e trinta euros e cinco cêntimos)”. ------- 

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

atrás transcrita, devendo ser atribuída, ao Senhor JOSÉ MATEUS PINTO, uma 

indemnização de € 500,00 (quinhentos euros), e ao Senhor MERCIANO DA SILVA, uma 

indemnização de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros). ====================== 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
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"Serviços Técnicos de Fomento" 

015 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Baldos – Aprovação ======================================= 

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

12 de Abril do ano 2006, exarada a folhas 261, ponto 243, do livro de actas 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 de Baldos, com vista à 

elaboração do referido Protocolo relativo às obras de “Construção do Polidesportivo de 

Baldos – 1ª Fase”, apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 

36.267,00 (trinta e seis mil, duzentos e sessenta e sete euros), a que corresponde um 

valor máximo de comparticipação de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos 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 encargo reúne as condições previstas 

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



 FlFlFlFl.18 
______________ 

 
                                                           08.10.08 

 
Liv º .  135L iv º .  135L iv º .  135L iv º .  135     

                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 

                                                                   

 

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

orgânica-económica 04/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 38.346,44 €, 

e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., código 04, e com o nº. 

56/2008, onde existe uma dotação de 29.596,44 €”. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização da referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros), 

a que corresponde um valor máximo de comparticipação de € 24.500,00 (vinte e quatro 

mil e quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================= 

016 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

========== Oriundo do Gabinete de Apoio ao Presidente, presente uma informação, 

datada de 02 do corrente mês, com o seguinte teor: “Na continuidade de uma política de 

descentralização, de parceria e cooperação com as Juntas de Freguesia deste Município, reassumida 

como uma opção estratégica de governação, ainda que com substanciais encargos financeiros, mas com 

evidentes resultados positivos, em prol de um desenvolvimento equilibrado, sustentável e de verdadeiro 

serviço publico, junto se anexa a minuta do Protocolo de Cooperação Técnico Financeira, a Ficha de 

Candidatura e o respectivo Regulamento, com as devidas alterações preconizadas pelo Sr. Presidente, 

dada a necessidade de alguns ajustamentos neste processo, do ponto de vista técnico-financeiro”. ------
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----- A referida informação vem acompanhada de uma proposta de Protocolo de 

Cooperação Técnica e Financeira, da ficha de candidatura e do respectivo regulamento 

a celebrar com as Juntas de Freguesia, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela fica a fazer parte integrante, visando a criação de condições técnicas 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ponderar melhor os critérios 

relativos às percentagens de comparticipação financeira, devendo este assunto ser 

agendado para a próxima reunião. ========================================= 

017 - 340/397/005 – ESTUDO PRELIMINAR DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA 

FEIRA – Aprovação =================================================== 

========== Presente à reunião o Estudo Preliminar de Requalificação do Largo da 

Feira, para análise e eventual aprovação. -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Estudo 

Preliminar de Requalificação do Largo da Feira, sito nesta Vila, devendo ser 

desenvolvido o respectivo projecto de execução, em consonância com o projecto de 

loteamento privado, pertencente à Firma PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E 

CONSTRUÇÕES DA BEIRA, Lda., proposto para as áreas adjacentes. ============= 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 
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018 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

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

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

identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS COM CONDICIONANTES”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA 

INDEFERIDO ”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTO DE 

ARQUITECTURA DEFERIDO COM CONDICIONANTEES”, “PROJECTOS DE 

ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” e “PROJECTO DE 

ARQUITECTURA E DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” 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 e 

indeferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ANTÓNIO MANUEL GOMES LOUREIRO, para construção de arrumos agrícolas, 

com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Alto de Fornos”, 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 174.08; ------------------------- 

----- MANUEL JOÃO OLIVEIRA CARDOSO, para reconstrução de arrumos agrícolas, 
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com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Guardal”, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 197.08. ----------------------------------------- 

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

----- JOÃO LOUREIRO ALMEIDA, para colocação do telhado no armazém, com a área 

de 45m2, que pretende levar a efeito na localidade de Carapito, Freguesia de Peravelha, 

a que se refere o Proc.º n.º 175.08, devendo o requerente não mexer na estrutura 

resistente do telhado; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JAIME RIBEIRO TEIXEIRA, para colocação de um telhado, com a área de 30m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Guardual”, Freguesia de Leomil, a que 

se refere o Proc.º n.º 178.08, devendo o requerente não mexer na estrutura resistente do 

telhado; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS FILIPE PINTO LOUREIRO, para mudança de telhado, com a área de 35 

m2, que pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, na localidade e Freguesia de Caria, a 

que se refere o Proc.º n.º 179.08; devendo o requerente não mexer na estrutura 

resistente do telhado; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- PEDRO MIGUEL FERREIRA REDE, para ocupação da via pública, que pretende 

levar a efeito na Rua Salvador Santos, n.º 1, da localidade e Freguesia de Castelo, a que 

se refere o Proc.º n.º 180.08, devendo o requerente salvaguardar a normal circulação do 

trânsito e dos peões, na referida via; -------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO MANUEL GOMES LOUREIRO, para construção de um muro de vedação 

com 14 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Alto de Fornos”, 
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Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 182.08, devendo o requerente 

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

----- MARIA DE LURDES GOVERNO, para reboco e reparação do telhado, com a área 

de 80m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Estrada da Barragem”, 

Freguesia do Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 183.08, devendo a requerente não mexer 

na estrutura resistente do telhado; ------------------------------------------------------------------------ 

----- MARIA FERREIRA SANTOS, para ocupação da via pública, que pretende levar a 

efeito na Rua do Forno, na localidade e Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Proc.º 

n.º 184.08, devendo a requerente salvaguardar a normal circulação do trânsito e dos 

peões na via, em causa; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA ROSA DE JESUS MARTINHO, para construção de dois muros de vedação 

com 50 metros, que pretende levar a efeito na Rua do Vale, na localidade e Freguesia 

de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 192.08, devendo a requerente solicitar à 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o alinhamento do respectivo muro; -------------------------------- 

----- PAULO JORGE DA SILVA MATIAS, para construção de um muro de vedação com 

50 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Zarelho”, na localidade de 

Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 195. 08, devendo o 

requerente solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o alinhamento do respectivo muro; --- 

----- PAULO AGOSTINHO BERNARDO SALGUEIRO DA MARIANA, para pintura da sua 

habitação e ocupação da via pública em 5 m2, que pretende levar a efeito no Bairro de 

nossa Senhora de Fátima, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 
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199/08, devendo o requerente salvaguardar a normal circulação de trânsito e peões na 

referida via. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- JOÃO DE JESUS DIAS, para alteração de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito na localidade de Vide, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 

328.07, com base na informação técnica n.º 158-OS/DPOM/08, de 22 de Setembro. ------ 

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

----- ALICE MARIA LEITÃO CARDOSO DE CASTRO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de 

Rua, a que se refere o Proc.º n.º 215.06; -------------------------------------------------------------- 

----- MARIA DA LUZ SILVA FERREIRA, para alteração de uma habitação para arrumos, 

que pretende levar a efeito na Rua da Bogalheira, Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 90.08; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ ANTÓNIO GOMES, para construção de arrumos agrícolas, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado “Freixedas”, na localidade de Arcozelo da Torre, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 163.08. ------------------------------------- 

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

----- JÚLIO MANUEL DOS SANTOS FERREIRA, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Nagosa, a que se 

refere o Proc.º n.º 151.08, devendo o requerente entregar a Certidão devidamente 

rectificada, emitida pela Conservatória do Registo Predial. ---------------------------------------- 
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PROJECTOS DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============ 

----- ANTÓNIO LUIS PINA FERREIRA, para construção de uma habitação unifamiliar e 

armazém, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Sais”, Freguesia de Caria, a 

que se refere o Proc.º n.º 4/07; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- IRMÃS ANTUNES LEMOS, LDª., para alterações à construção de um edifício 

destinado a aviário de frangos, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Senhor 

dos Aflitos”, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 104.07; --------------------------- 

----- PERPÉTUA MORGADO DOS SANTOS, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Campo da Estrada”, 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 258.07. ------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA E DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES 

DEFERIDO ========================================================== 

----- ASSUNÇÃO PEREIRA GOMES, para legalização da construção de arrumos 

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

Carapito, Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 36.07. -------------------------- 

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

019 – 360/338/143.94 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Alteração ao projecto inicial – Reapreciação/Reaprovação ==================== 

========== Oriundo do Senhor FERNANDO AMADO DE FRIAS CORREIA, presente à 

reunião o pedido de reaprovação do projecto de arquitectura de alteração ao projecto 

inicial, relativamente à ampliação/alteração de um edifício habitacional e comercial, que 
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pretende levar a efeito no lugar denominado “Ónia ou Largo da Feira”, nesta Vila de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: “ A presente 

informação diz respeito ao pedido de reapreciação/ reaprovação do projecto de arquitectura de uma 

alteração ao projecto inicial. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- À pretensão informa-se favoravelmente”. --------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, da alteração apresentada ao projecto inicial. ======================= 

020 – 360/338/180.95 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Alteração de um armazém para oficina de reparação de automóvel e ampliação === 

========== Oriundos do Senhor MANUEL DOS SANTOS FONSECA, presentes à 

reunião os projectos de especialidades, relativamente à alteração de um armazém para 

oficina de reparação automóvel e ampliação, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Abrunhais”, Freguesia de Leomil. ------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO a mesma prestou a informação n.º 266-RJ/DPOM/08, 

datada de 22 de Agosto, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável, devendo o requerente apresentar caução no valor correspondente a 19,00 

metros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção, devendo a 
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requerente, no acto do levantamento da licença apresentar caução no valor 

correspondente a 19,00 metros da frente do lote. ============================== 

021 – 360/338/353.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar à DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, informação sobre o ponto da 

situação do processo, pertencente à Senhora MARIA ALICE FERNANDES NATÁRIO 

DE LOURENÇO CAIADO, relativamente à reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, presente à 

reunião o referido processo, acompanhado da informação técnica n.º 280-

RJ/DPOM/2008, 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, informa que, até à presente data, o processo ainda não está licenciado, bem 

como esclarece que o projecto foi subscrito por um Engenheiro, quando deveria ser por 

um Arquitecto, nos termos legais. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após profunda análise do processo e considerando que: ------------------- 

1. Em 14 de Janeiro de 2004, através do ofício n.º 188, a requerente teve conhecimento 

da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 15 de Dezembro de 2003, 

bem como da informação técnica n.º 112-RJ/DPOM/2003, datada de 24 de Novembro, 

que no último parágrafo menciona, entre outros o seguinte: “.... que a requerente deverá 
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entregar o Projecto de Arquitectura elaborado/assinado por um Arquitecto(a) e sem o prévio parecer 

favorável do IPPAR, não se encontram reunidas as condições para que a pretensão seja submetida a 

deliberação”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Em 19 de Junho de 2006, através do ofício n.º 3771, foi enviada à requerente uma 

cópia da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 01 de Março, onde se 

lê: “Considerando todo o historial deste processo, concretamente o projecto de arquitectura 

apresentado a esta Câmara, para efeitos de reconstrução de uma habitação unifamiliar, a que 

corresponde o processo n.º 353.03, e na sequência da deliberação tomada em reunião realizada em 15 

de Dezembro de 2003, tendo em vista a atenta colaboração do Executivo para uma adequada e 

oportuna resolução, a Câmara deliberou, (...) solicitar mais uma vez à requerente os elementos 

referidos no ofício n.º 188, datado de 14 de Janeiro de 2004, para que o processo seja instruído nos 

termos legais e regulamentares, a fim de ser submetido à apreciação do IPPAR – Instituto Português do 

Património Arquitectónico, dado que já estava em curso o Processo de Classificação do Imóvel da Casa 

Aquilino Ribeiro, dependências anexas a terrenos a esta ligados, bem como da área de protecção que 

abrange o edifício da requerente”; ----------------------------------------------------------------------------- 

3. Em 15 de Janeiro, último, através do ofício n.º 222, em carta registada e com aviso de 

recepção, foi comunicada à requerente a deliberação tomada em reunião ordinária, 

realizada em 21 de Novembro de 2007, onde lhe era solicitado para, no prazo de 30 

(trinta) dias, entregar os elementos referidos no supra citado ofício n.º 188, de 14 de 

Janeiro de 2004, de modo a que o processo fosse instruído nos termos legais e 

regulamentares; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Em 17 de Março, último, através do ofício n.º 1641, foi contactada a requerente para 

“.... comparecer nesta Câmara Municipal no dia 25 de Março, pelas 10H00 horas para a realização de 

uma reunião, de acordo com a referida informação, que junto se envia”. ----------------------------------- 
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5. Esta última comunicação, segundo carimbo oposto pelos CTT, que dizia “ objecto não 

reclamado”, não foi recebida pela requerente, tendo sido devolvida ao remetente; ----------- 

6. Em consequência, foi novamente contactada a requerente, em 11 de Abril, último, 

através do ofício n.º 2178, para “ (...) comparecer nesta Câmara Municipal, na Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Município, no dia 28 de Abril, pelas 10 horas, para realização de uma 

reunião, de acordo com a informação, que junto se envia”; -------------------------------------------------- 

7. Mais uma vez, esta comunicação não foi recebida pela requerente, pelas razões 

aludidas no ponto 5; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Em 21 de Julho, último, foi contactada a requerente, através do ofício n.º 3973, 

relativamente ao conteúdo da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 18 

de Junho, último, no sentido de “... pela última vez, para comparecer nesta Câmara Municipal, a 

fim de ser efectuada uma reunião perspectivando a conclusão do processo, nos termos legais e 

regulamentares” ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Até à presente data, além da requerente não ter entregue os elementos solicitados, a 

que se refere o ponto 3., constata-se que também ainda não apresentou o documento 

de legitimidade, no termos das alíneas a) e b), do nº. 1, do artigo 11º., da Portaria nº. 

1110/2001, de 19 de Setembro; --------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara, face a todo este esforço na tentativa de concluir o processo de 

aprovação do projecto e respectivo licenciamento, e verificando-se que a requerente não 

demonstrou disponibilidade para colaborar na sua adequada formalização, deliberou, por 

maioria, com a abstenção do Vereador, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, proceder a 

uma nova audiência do interessado, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
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Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de 

Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 

dado que se inclina para o indeferimento da pretensão de licenciamento da reconstrução 

da referida moradia. =================================================== 

022 – 360/338/352.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução e ampliação de um edifício destinado a habitação colectiva e 

comércio =========================================================== 

========== 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 DE LUCENA, relativamente à reconstrução e ampliação de um edifício 

destinado a habitação colectiva e comércio, que pretende levar a efeito na Avenida 25 

de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o 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 281-RJ/DPOM/08, 

datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

favorável ao nível das habitações, quanto ao estabelecimento comercial, aguarda-se o 

parecer da Autoridade Nacional de Protecção Civil. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

projecto de arquitectura, condicionado ao parecer da Autoridade Nacional de Protecção 
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Civil. =============================================================== 

023 – 360/338/387.07 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO GARFINHO DOS SANTOS, presente 

á reunião o pedido de a solicitar a alteração à localização da implantação, relativamente 

à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “S. Miguel”, Freguesia de Moimenta da Beira. ---------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: “ A presente 

informação surge no seguimento do pedido de alteração da localização da implantação da construção 

anteriormente licenciada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não se vê inconveniente à alteração proposta”. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a nova implantação 

proposta para a construção anteriormente licenciada. ========================== 

024 – 360/347/2.98 – OBRAS PARTICULARES – Alteração ao projecto de operação 

de loteamento com o alvará n.º 3/99 (alteração emitida em 10 de Setembro de 2000)  

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVA, presente à reunião 

a alteração ao projecto de operação de loteamento, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Rebolal”, nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 170-

OS/DPOM/08, datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

de operação de loteamento e emitir o respectivo alvará. ======================== 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

directamente respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o mesmo 

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

a), do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento administrativo, conjugado com o 

n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ======================= 

025 – 360/347/2.08 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento ======== 

========== Oriundo da Firma PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES 

DA BEIRA, LD.ª, presente à reunião a operação de loteamento, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado “Pomar ou Ónia”, nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 168-

OS/DPOM/08, datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audiência do 

interessado, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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



 FlFlFlFl.32 
______________ 

 
                                                           08.10.08 

 
Liv º .  135L iv º .  135L iv º .  135L iv º .  135     

                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 

                                                                   

 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. =============== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

026 – 360/347/4.08 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela – 

Pedido de rectificação de confrontações ================================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO DA SILVA LOPES, presente à reunião um 

pedido de rectificação de algumas confrontações referentes à parcela sobrante e à 

destacada, sita no lugar denominado “Braçal”, Freguesia de Alvite. ---------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 164-

OS/DPOM/08, datada de 29 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rectificação de 

confrontações do destaque de parcela aprovado em reunião de Câmara realizada em 09 

de Abril, último. ======================================================= 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Habitação” 

027 – 370/999/000 – HABITAÇÃO – Diversos =============================== 

========== Oriunda da Técnica Superior Assessora Principal, MARIA MADALENA 
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LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E 

CULTURAL, presente à reunião a Informação n.º 44, datada de 02 do corrente mês, que 

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

que, a propósito da demolição de uma casa de habitação, no âmbito da Construção do 

“Centro Escolar de Moimenta da Beira”, e a título de indemnização, propõe a atribuição 

do valor mensal de €100,00 (cem euros), referente à renda a pagar pelo realojamento da 

Senhora D. Maria da Graça, por um período de dez anos e sujeito a avaliação 

quinquenal, tendo em conta as variações das rendas, terminando com o falecimento da 

moradora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Trás inserta a seguinte informação do Sector de CONTABILIDADE, datada de 02 do 

corrente mês: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----“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 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/070101, onde, em o2 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 8.350,80 (oito mil, trezentos e cinquenta euros e oitenta 

cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.1., Código 

01 e nº. 5/2008, com a dotação de € 8.287,00 (oito mil, duzentos e oitenta e sete cêntimos)”. ---------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a solução preconizada, 

embora sem limite de tempo, a qual se deve efectivamente extinguir com o falecimento 

da referida munícipe, ou caso se verifique o aparecimento de quaisquer factos que 

justifiquem a cessação deste encargo. ====================================== 

“Cultura” 

028 – 130/150/000 - 710/999/000 – CONTROLE E GESTÃO DE VIATURAS – 
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DIVERSOS ========================================================== 

==========Oriundo da ARATI – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APOIO À TERCEIRA 

IDADE, presente à reunião um oficio sem número, datado de 22 de Setembro, último, 

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

a solicitar que o mini – autocarro de 28 lugares, com a marca Nissan, lhes seja cedido, 

graciosamente, pelo menos um dia por mês. ---------------------------------------------------------- 

----- O referido processo vem acompanhado de uma informação da Secção 

Administrativa, da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, do seguinte teor: --------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Presidente aqui exarado e datado de 29 de 

Setembro, último, cumpre-nos informar que, em 28 de Outubro de 1995, foi celebrado um Protocolo de 

Colaboração entre a ARATI e a Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------- 

----- No estabelecido no art.º 4.º nos pontos 1.1 e 1.2 a ARATI compromete-se a: ----------------------- 

-----“ Sempre que necessite do mini autocarro, deverá informar a Autarquia com a antecedência 

mínima de 3 (três) dias.”---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “ Pagar as diversas despesas provenientes das suas deslocações (horas extraordinárias ao 

motorista e combustível consumido.”--------------------------------------------------------------------------- 

----- Informa-se ainda que, desde sempre, este artigo nunca foi cumprido por esta Associação, no 

referido pagamento das horas extraordinárias e combustível consumido, sendo este, até á data, 

assumido pela Câmara Municipal, possivelmente por não ser aplicado a mais nenhuma Entidade. -------- 

----- A partir do dia 04 de Maio de 2007, em que entram em vigor o Regulamento de Utilização das 

Viaturas de Passageiros ao Serviço da Educação, Cultura, Desporto e Recreio, a todas as Associações 

que solicitam transporte a estes Serviços, passa a ser cobrada uma taxa, conforme estipulado no art.º 

8.º do referido Regulamento”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara exorta a ARATI a lembrar-se do serviço realizado ao longo 
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destes anos, sem nunca ter sido exigido o pagamento dos encargos previstos no 

Protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda, assim, reconhecendo o carácter social desta Instituição, e os serviços 

prestados à comunidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo e nos termos 

do artigo 9º., do Regulamento de Utilização de Viaturas de Passageiros, conceder, 

gratuitamente, seis viagens por ano, na condição das mesmas serem efectuadas no 

território continental. =================================================== 

029 – 710/708/000 - BIBLIOTECA MUNICIPAL – “Projecto BeiraLer” ============= 

========== Oriundo da BIBLIOTECA MUNICIPAL, presente à reunião a Informação 

com a referência BMSSR 03-09/08, datada de 16 de Setembro, último, que nesta acta 

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

sobre a candidatura do projecto referenciado em epígrafe. ----------------------------------------

----- Submetido o assunto ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA, o mesmo prestou a seguinte informação: ---------------------------------------- 

----- “Trata-se de um Projecto de Dinamização Sócio-Cultural extremamente relevante e do qual se 

espera obter grande impacto ao nível das Autarquias aderentes, tendo em conta a diversidade, bem 

como o significativo pacote financeiro que está em causa, e que permitirá aos parceiros, durante 4 

anos, com pouco esforço beneficiar desse Programa, o que isoladamente teria muita dificuldade em 

assumir.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Trás inserta a seguinte informação do Sector de CONTABILIDADE, datada de 02 do 

corrente mês: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Uma vez que este projecto só se prevê o seu início em 2009, não há lugar a qualquer cabimento 
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no presente ano.”------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando o intrínseco e abrangente interesse cultural deste 

projecto, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão ao mesmo. ======== 

030 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedido 

de isenção de pagamento de passe escolar ================================ 

========== Oriundo dos Encarregados de Educação dos alunos, DINA ALEXANDRA 

PEREIRA HENRIQUES e CÁTIA SOFIA JESUS SEQUEIRA, residentes em Baldos, 

SUZANA PINHEIRO CASTRO e CRISTIANO FILIPE PINA DE MELO, residentes em 

Caria, LUCIANA DE JESUS CARDOSO, ANA VANESSA MORGADO FERREIRA, 

MÁRCIO FILIPE MORGADO FERREIRA, JOSÉ CARLOS CARDOSO e ANDREIA 

PATRÍCIA DOS SANTOS LOPES, residentes nos Arcozelos, PATRICIA RIBEIRO 

FERREIRA e JOSÉ MANUEL DE JEUS PEDRINHO, residentes em Leomil, e SUZANA 

ISABEL DA SILVA, residente em Alto de Fornos, presentes à reunião os respectivos 

pedidos, em que solicitam a isenção do passe escolar, em virtude dos seus fracos 

recursos económicos não lhes permitirem o pagamento do mesmo. ----------------------------

------ Os referidos processos vêm acompanhados das respectivas informações da 

Técnica Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO 

RODRIGUES, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a 

fazer parte integrante, em que, pelas razões descritas, emite parecer favorável à isenção 

do pagamento dos respectivos passes escolares. ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor da informação atrás referida, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, isentar os referidos alunos do pagamento dos respectivos passes 
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escolares. =========================================================== 

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 disposto nos nºs 1, 2 e 4 do art. 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. -------------------------------------------- 

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

17H50. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


