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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TREZE DE NOVEMBRO DO ANO 

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

ACTA Nº. 23/09 

========== Aos treze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e nove, nesta Vila 

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

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

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO E JORGE DE JESUS COSTA, 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 04 de 

Novembro de 2009, exarada a folhas 94, ponto 89, deste livro de actas, 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 "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

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

01-  ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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095 - 020/001/000 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ======================= 

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

primeira reunião, realizada em 04 do corrente mês, exarada a folhas 91, ponto 087, 

deste livro de actas, em que foi deliberado aprofundar a análise desta matéria, presente 

novamente à reunião o processo, acompanhada de uma proposta reformulada do 

Senhor Presidente da Câmara, datada de 09 do corrente mês, do seguinte teor: ----------- 

----- “ 1. Segundo o disposto no nº. 1, do artigo 65º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, "A 

câmara pode delegar no Presidente a sua competência, salvo quanto às matérias previstas nas alíneas 

a), h), i), j), o) e p) do nº. 1, a), b), c), e j) do nº. 2, a) do nº. 3 e a), b), d), e f) do nº. 4, no nº. 6 e 

nas alíneas a) e c) do nº. 7, do artigo anterior". -------------------------------------------------------------- 

----- 2. O nº. 2, do referido artigo, refere que "As competências referidas no número anterior podem 

ser subdelegadas em quaisquer dos vereadores, por decisão e escolha do presidente". ------------------- 

----- 3. Face ao atrás enunciado e tendo ainda em conta que o signatário elaborou uma Proposta no 

sentido da Câmara fixar mais DOIS Vereadores, em Regime de Tempo Inteiro, para além da designação 

do Vereador, também em Regime de Tempo Inteiro, cuja competência lhe é conferida por Lei, com 

fundamento nos argumentos a que se fez alusão nos considerandos do referido documento, e no 

sentido de garantir uma maior celeridade na resolução assídua da maioria dos problemas dos munícipes 

e do Município, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPONHO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.1. Que, ao signatário, sejam delegadas as seguintes competências previstas no artigo 64º., da 

Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com excepção das identificadas no nº. 1, do atrás referido artigo 

65º.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.1.1. As previstas nas alíneas c), d), e) m), n) s), t), u), x), z), aa) e bb) do nº. 1; ---------------- 

----- 3.1.2. As previstas nas alíneas f), g), h) l) e m) do nº. 2; ---------------------------------------------- 

----- 3.1.3. A prevista na alínea b) do nº. 3; ------------------------------------------------------------------ 
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----- 3.1.4. As previstas nas alíneas c) e e) do nº. 4; -------------------------------------------------------- 

----- 3.1.5. As previstas nas alíneas a), b), c), e d) do nº. 5; ------------------------------------------------ 

----- 3.1.6. As previstas nas alíneas b) e d) do nº. 7; -------------------------------------------------------- 

----- 3.2. Que, igualmente, sejam delegadas no signatário, as competências previstas no nº. 1, bem 

como nas alíneas c), e), f) e g), do nº. 2, do artigo 4º., e, ainda, a prevista no nº. 3, do artigo 5º., 

todas do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 

177/2001, de 4 de Junho, alterado pela Lei nº. 60/2007, de 04 de Setembro; ----------------------------- 

----- 3.3. Que, para efeitos de instrução dos respectivos processos, sejam delegadas no signatário, as 

competências previstas nos Decretos-Lei nºs. 310/2002, de 18 de Dezembro, 370/1999, de 20 de Maio, 

309/2002, de 19 de Dezembro, 251/1998, de 11 de Agosto, 139/1989, de 28 de Maio, 340/2007, de 12 

de Outubro, 312/2003, de 17 de Dezembro, 313/2003, de 17 de Dezembro e, ainda, 124/2006, de 28 

de Junho”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou concordar, maioritariamente, com a referida 

proposta, DELEGANDO, no Senhor Presidente, as seguintes competências: ---------------- 

1. Por unanimidade, as previstas nas alíneas c), d), e) m), n) s), t), u), x), z), aa) e bb) do 

nº. 1, nas alíneas f), g), h) l) e m) do nº. 2, na alínea b) do nº. 3, nas alíneas c) e e) do nº. 

4, nas alíneas b), c), e d) do nº. 5 e nas alíneas b) e d) do nº. 7, todas do artigo 64º., da 

Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; - 

2. Por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, dos Vereadores do 

PARTIDO SOCIALISTA, e dos Vereadores da Coligação PSD/PP, JOAQUIM ANTÓNIO 

DA COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, e o voto contra do Vereador do 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, da Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, com fundamento na declaração de voto que se segue, as previstas na alínea a), 

do nº. 5, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, bem como nas alíneas c), 
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e), f) e g), do nº. 2, do artigo 4º., e, ainda, a prevista no nº. 3, do artigo 5º., todas do 

Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 

nº. 177/2001, de 4 de Junho, alterado pela Lei nº. 60/2007, de 04 de Setembro; ------------ 

 3. Por unanimidade, para efeitos de instrução dos respectivos processos, as previstas 

nos Decretos-Lei nºs. 310/2002, de 18 de Dezembro, 370/1999, de 20 de Maio, 

309/2002, de 19 de Dezembro, 251/1998, de 11 de Agosto, 139/1989, de 28 de Maio, 

340/2007, de 12 de Outubro, 312/2003, de 17 de Dezembro, 313/2003, de 17 de 

Dezembro e, ainda, 124/2006, de 28 de Junho. =============================== 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA ----- 

----- “Voto contra a presente proposta de delegação de competências próprias do órgão executivo 

colegial no Senhor Presidente da Câmara e, consequentemente, a subdelegação deste nos Vereadores a 

tempo inteiro, por considerar não existirem razões plausíveis que justifiquem esta tomada de posição. - 

----- Na prática, este tipo de decisões traduz-se no esvaziamento das competências próprias do órgão 

executivo colegial Câmara Municipal, fazendo-se uso de uma maioria que, embora legalmente 

admissível, se desvia do quadro normal de competências estabelecido por Lei. É que os partidos 

políticos participam nos órgãos baseados no sufrágio universal e directo, de acordo com a sua 

representatividade eleitoral e às minorias, no caso vertente com 43,6% dos votos, é reconhecido o 

direito à oposição democrática, bem como o direito à participação na vida pública, nos termos da 

Constituição e da Lei.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Concordo, isso sim, com aqueles que afirmam que a delegação e subdelegação de competências 

que transformam decisões que deviam ser colectivas em decisões unipessoais, enfermam de 

legitimidade Democrática, mesmo que sejam tomadas no seio da actual maioria eleitoral. --------------- 

----- Mais se exara que, em nosso entendimento, a delegação de competências a que nos vimos a 

referir é uma prerrogativa que, em circunstâncias justificáveis, deve ser responsavelmente reconhecida 
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pela Câmara Municipal e não proposta estrategicamente pelo Senhor Presidente da Câmara, na primeira 

reunião do órgão executivo colegial no mandato que agora começa. ---------------------------------------- 

----- Porém, toda a Câmara terá oportunidade de ser informada das decisões geradoras de custo ou 

proveitos financeiros proferidas ao abrigo da delegação e subdelegação de competências próprias do 

referido órgão, na reunião que imediatamente se lhes seguir, nos termos da Lei. -------------------------- 

----- Entendo, portanto, que em matéria de competências e de poderes o presente mandato se inicia 

com uma decisão que se desvia do seu quadro legal normal, no seio de um órgão executivo colegial que 

se pretende unido, responsável, construtivo e empenhado em implementar políticas de 

desenvolvimento local e na defesa dos superiores interesses públicos do Município. ----------------------- 

----- Afastar destes objectivos os Vereadores que não são do partido político da maioria, esvaziando a 

sua participação na vida pública, não nos parece ser a melhor solução para um Concelho que todos nós 

pretendemos seja ainda melhor. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a todas as outras competências do órgão executivo colegial aqui não referidas voto 

favoravelmente à possibilidade da sua delegação, dado que estão em causa matérias pacíficas, cuja 

natureza, grau de complexidade e de decisão me parece não ser susceptível de gerar controvérsias”. ---  

096 - 020/011/000 – REPRESENTAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL ============= 

========== Oriundo da EFORE-BEIRAS, LDª. – ESCOLA PROFISSIONAL 

TECNCOLÓGICA E AGRÁRIA DE MOIMENTA DA BEIRA, presente à reunião o ofício 

com a referência nº. 206/09, datado de 02 do corrente mês, solicitando a indicação do 

representante deste Município naquela Instituição, bem como o respectivo substituto, em 

caso de ausência ou impedimento. -----------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, designar para seu 

representante o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE 

DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, indicando, nas suas ausências e impedimentos, a 
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também Vereadora, em Regime de Tempo Inteiro, ALEXANDRA MARIA FONSECA 

MARQUES, como substituta. ============================================= 

097 - 020/011/000 – REPRESENTAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL – ÁGUAS DE 

TRÁS-OS MONTES E ALTO DOURO – Indicação de um representante para a 

Comissão de Avaliação das Infra-estruturas Municipais ====================== 

========== Oriundo do CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA, presente à reunião a 

seguinte Informação, datada de 10 do corrente mês: ------------------------------------------------ 

----- “A Câmara Municipal, em sua reunião ordinária, realizada em 31 de Maio de 2004, deliberou 

nomear o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, António Humberto Paiva Matos e o Técnico-Superior, 

Paulo Alexandre Matos Figueiredo, como representantes desta Autarquia, na constituição da Comissão 

de Avaliação das infra-estruturas municipais a integrar na empresa referida em epígrafe. ---------------- 

----- Neste contexto, submete-se o assunto à consideração superior.” -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, designar o Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, para seu representante 

na referida Comissão, indicando, também, nas suas ausências e impedimentos, o 

CHEFE DA DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, como substituto. ============== 

02- DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

098 – 110/195/003 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO SUL – 

CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL – Designação de um Vereador 

desta Câmara Municipal =============================================== 

========== Oriundo do CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA, presente à reunião a 
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seguinte Informação, datada de 10 do corrente mês: ------------------------------------------------ 

----- “A Câmara Municipal, em sua reunião ordinária, realizada em 23 de Novembro de 2005, deliberou 

nomear o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, Luís Carlos Pereira da Silva, para integrar a 

Assembleia Intermunicipal da Associação referida em epígrafe, na qual o Senhor Presidente da Câmara 

terá assento obrigatório, nos termos e para efeitos do artigo 14.º, dos respectivos Estatutos. ------------ 

----- Neste contexto, submete-se o assunto à consideração superior.” -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador, da 

Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, designar a Vereadora, em 

Regime de Tempo Inteiro, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, para integrar a 

Assembleia Intermunicipal, na qual tem assento obrigatório o Presidente da Câmara, nos 

termos do artigo 14º., dos respectivos Estatutos. ============================== 

099 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais =========================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º. 7, do Regulamento 

de Abertura e Funcionamento do Estabelecimento Comercial, presente à reunião a 

seguinte comunicação ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – ALFREDO DA COSTA, com estabelecimento comercial de “Café”, sito na Freguesia 

de Aldeia de Nacomba, deste Município, dando conta que pretende praticar o seguinte 

horário: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Domingo, das 06H00 às 02H00, sem interrupção para o almoço e sem 

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

----- O processo vem acompanhado da respectiva informação favorável, da Fiscalização 
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Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a referida informação favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o horário proposto. =================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

100 – 210/206/000 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Despesas comuns de funcionamento – Pedido de transferência de 

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

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

ofício n.º 72, datado de 07 de Outubro, último, a solicitar a transferência da verba de € 

750,00 (setecentos e cinquenta euros), correspondente à segunda e última prestação, 

destinada a comparticipar as despesas comuns de funcionamento, conforme 

deliberação do seu Conselho Directivo, tomada em reunião, realizada no dia 19 de 

Dezembro de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/04050104, onde, em 19 

de Outubro, último, existia um saldo disponível de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) tendo sido 

feita a nota de cabimento com o n.º 1966”. ------------------------------------------------------------------- 

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

verba de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), para os fins propostos. ========== 
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101 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Confraria 

Gastronómica da Maçã Portuguesa” – Apoios diversos ====================== 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado ao lançamento da “Brochura 

da Confraria da Gastronómica da Maçã Portuguesa e realização do seu II Capítulo”, 

cujo orçamento conjunto é de € 10.100,00 (dez mil e cem euros). ------------------------------ 

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

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

atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, até ao montante de 

€ 3.720,00 (três mil, setecentos e vinte euros), considerando, ainda, que a candidatura 

está devidamente instruída nos termos regulamentares e satisfaz a maioria dos critérios 

estabelecidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 02 de 

Outubro existia um saldo disponível de € 17.050,00 (dezassete mil e cinquenta euros), estando o 

mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 3.1., Código 02 e Projecto nº. 

24/2008, no montante de € 6.050,00 (seis mil e cinquenta euros).” --------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar a apresentação de uma 
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informação pormenorizada sobre os custos da referida iniciativa, com vista a uma 

posterior decisão sobre o assunto. ======================================== 

102 – 210/207/000 – ARATI – Associação Regional de Apoio à Terceira Idade – 

Avaria da viatura pesada de passageiros – Custo de pronto socorro =========== 

========== Oriundo do CHEFE DA DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente 

à reunião a Informação N.º 04/2009/DEF, datada de 10 do corrente mês: --------------------- 

----- “No dia 18 de Outubro de 2009, a viatura Pesada de Passageiros – Matricula 74-62-FQ, 

propriedade da ARATI (Associação Regional de Apoio à Terceira Idade), que está ao serviço da Câmara 

Municipal, foi requisitada pela Escola de Andebol, para efectuar a deslocação a Braga. ------------------  

----- Acontece que o Autocarro teve uma avaria na proximidade de Fafe, tendo havido a necessidade de 

ser rebocado para Moimenta da Beira, sendo o serviço prestado pela empresa “Stand Ribas – Comércio 

de Automóveis, Lda, pelo valor de 520,00 € (quinhentos e vinte euros). ----------------------------------- 

----- A factura pela realização do serviço foi emitida à ordem da ARATI, e dado que o acontecimento 

ocorreu no dia 18/10/2009 (Domingo), a mesma foi paga pelo Sr.º Arnaldo Meireles Gouveia, que 

solicita à Câmara Municipal o reembolso da quantia em causa. ---------------------------------------------- 

----- Dado que a viatura pertence à ARATI, e dado que a factura está emitida à mesma entidade, não é 

possível à Câmara Municipal assumir directamente este encargo, pelo que se sugere que o montante 

em causa possa ser atribuído à Instituição via Transferência / Subsidio.” ----------------------------------- 

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

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

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

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

corrente mês, existia um saldo disponível de € 2.865,10 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e 

dez cêntimos)”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a referida 

Associação um apoio financeiro no montante de € 520,00 (quinhentos e vinte euros), 

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

103 – 210/997/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Projecto de Portaria sobre o procedimento de aplicação dos n.ºs 2 e 3 do artigo 

14.º da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro ====================================== 

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

“e-mail”, datado de 29 de Setembro, último, solicitando parecer sobre o assunto 

referenciado em epígrafe, dada a importância de que se pode revestir esta matéria. ------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando a extemporaneidade deste assunto, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, não emitir o parecer solicitado, tendo, no entanto, 

manifestado o seu acordo relativamente ao conteúdo do projecto da referida Portaria. == 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

104 – 130/151/700 – BENS IMÓVEIS – Contratos de Arrendamento – Mercado 

Municipal =========================================================== 

========== Oriunda da Senhora MARIA AUGUSTA SILVA SANTOS, presente à 

reunião uma carta, registado em 09 do corrente mês, sob o n.º 9465, a solicitar o 

arrendamento de uma das lojas no Mercado Municipal, com vista ao desenvolvimento da 

sua actividade comercial. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, a mesma prestou a Informação 

n.º NAJUR/52/2009, datada de 09 do corrente mês, com o seguinte teor: --------------------- 
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----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar o seguinte: ---------------------------- 

----- Através de requerimento, com a data de entrada de 09 de Novembro do corrente ano, a 

peticionaste, Maria Augusta Silva Santos, solicita o arrendamento da loja n.º 1, do Mercado Municipal 

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

----- Nos termos do artigo 4.º, n.º2, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, 

“(…)a atribuição das lojas será efectuada por meio de propostas em carta fechada a potenciais 

interessados(…)”, -cfr. Nesse sentido o artigo 5.º do referido diploma legal. ------------------------------- 

----- No entanto, o n.º 3, do mesmo normativo estabelece que, excepcionalmente, sem necessidade de 

recurso à publicitação por meio de edital, quanto a Câmara Municipal considerar a proposta de interesse 

relevante poderá determinar a adjudicação de lojas, mediante o recurso à figura do ajuste directo, cujo 

preço não poderá ser inferior a € 2.50 euros m/2. ------------------------------------------------------------ 

----- Chama-se a atenção para o artigo 3.º, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da 

Beira, segundo o qual a actividade de abastecimento público a que se destina o comércio praticado no 

Mercado Municipal será exercida por particulares em regime de licença de utilização dos 

respectivos locais de venda, conferida pela Câmara Municipal e por contratos de 

arrendamento com esta celebrados.” --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o arrendamento da 

Loja n.º 1, do Mercado Municipal, à requerente, por ajuste directo, nos termos do 

disposto no n.º 3, do artigo 4.º, do Regulamento do Mercado Municipal, de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar a adjudicatária que deverá 

outorgar o respectivo contrato de arrendamento, com uma renda mensal de € 40,00 

(quarenta euros). ====================================================== 

“Tesouraria” 
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105 - 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 € 212.329,66 (duzentos 

e doze mil, trezentos e vinte e nove euros e sessenta e seis cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €   97.686,40  

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  € 114.643,26 

                                                                               TOTAL ....... €  212.329,66 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

106 – 340/323/500 – REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE TAROUCA – 

Constituição da Comissão Mista de Acompanhamento ======================= 

========== Oriundo do Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico, LUIS 

MANUEL FILIPE DA SILVA, presente à reunião, a informação N.º 70-LS/DEPE/2009, de 

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

----- “A Câmara Municipal, em sua reunião ordinária, realizada em 01 de Agosto de 2007, deliberou 

nomear o Vereador em Regime de Tempo Inteiro de então, JORGE DE JESUS COSTA, para integrar a 

referida Comissão Mista de Acompanhamento. --------------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, e tendo em conta que a constituição da Câmara Municipal é agora diferente, urge 

tomar uma decisão sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear o Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, para integrar a referida 
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Comissão Mista de Acompanhamento. ===================================== 

107 – 340/395/000 – PROTECÇÃO CIVIL – ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NA 

EN 226, NO ENTRONCAMENTO DA GRANJA DOS OLEIROS ================== 

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

reunião ordinária, realizada em 17 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 214, ponto 

197, do livro de actas 135, em que foi deliberado solicitar à EP – Estradas de Portugal 

uma intervenção urgente no cruzamento supra referenciado, que permita uma melhor 

visibilidade e segurança no local, presente à reunião um oficio desta Instituição, com a 

referência GRA/332/2009, datado de 28 de Setembro, último, a informar que a 

intervenção a executar decorrerá, numa primeira fase, ao nível da reformulação da 

sinalização vertical e horizontal existente na via principal, a qual será executada a curto 

prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

recomendar à EP – Estradas de Portugal uma atenção redobrada sobre as condições de 

circulação no referido local. ==============================================  

108 - 380/382/000 - TOPONÍMIA – Alto de Fornos – Freguesia de Moimenta da Beira  

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

reunião ordinária, realizada em 07 de Outubro último, exarada a folhas 76, ponto 076, 

deste livro de actas, em que foi deliberado que o assunto em causa fosse apreciado pelo 

novo Executivo, presente à reunião o referido processo para análise e eventual decisão. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao novo Executivo da 
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Freguesia de Moimenta da Beira parecer sobre a toponímia a adoptar para o referido 

local. ============================================================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

109 – 360/338/11.98 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Alterações/ampliação de uma habitação unifamiliar ========================= 

========== No seguimento do Despacho, da Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao 

Senhor MANUEL ERNESTO TEIXEIRA FERNANDES, relativamente ao pedido de 

alterações e ampliação de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado Terras de Lameira, Freguesia de Alvite, presente à reunião os 

projectos de especialidades. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 217-RJ/DPOM/09, 

datada de 7 de Outubro, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável. --- 

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

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

110 – 360/338/3012.00 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Alteração ao projecto de arquitectura inicial destinado a um armazém industrial == 

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

JORGE DE JESUS COSTA, do anterior Executivo, em que decidiu proceder à audiência 
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do Senhor JOSÉ MARIA BRIZIDO GOMES, relativamente à alteração do projecto de 

arquitectura inicial destinado a um armazém industrial, que pretende levar a efeito no 

lote n.º 8, no loteamento a que se refere o alvará n.º 01/98, sito no Parque Industrial, 

Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado de 

novos elementos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 226-RJ/DPOM/09, 

datada de 14 de Outubro, 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, conceder um último prazo de 

30 (trinta) dias para o requerente reformular o projecto de forma a cumprir as condições 

referidas na informação técnica nº. 226-RJ/DPOM/09, datada de 14 de Outubro, último. - 

111 – 360/338/29.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de engenharia de 

especialidades – Alterações ao projecto de arquitectura inicial de uma habitação – 

Reaprovação ======================================================== 

========== No seguimento do Despacho, da Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que solicitou os elementos em falta ao Senhor 

JEAN CLAUDE GOMES e OUTROS, relativamente à reaprovação das alterações ao 

projecto de arquitectura inicial de uma habitação, que pretende levar a efeito na Rua de 

São Domingos, na localidade e Freguesia do Vilar, presente à reunião o projecto de 
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engenharia de especialidades. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 229-RJ/DPOM/09, 

datada de 16 de Outubro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

112 – 360/338/148.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar ===================== 

========== No seguimento do Despacho, da Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que solicitou os elementos em falta ao Senhor 

GERMANO FRANCISCO COSTA RODRIGUES, relativamente à reconstrução e 

ampliação de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, 

na Vila de Leomil, presente à reunião o projecto de especialidades. ---------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 224-RJ/DPOM/09, 

datada de 13 de Outubro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável, devendo o requerente, no acto de execução da obra cumprir as alterações 

efectuadas ao projecto de arquitectura, nomeadamente, ao nível da colocação da 

antecâmara que permite a separação da sala com a garagem. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos da 
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engenharia de especialidades e emitir a respectiva licença de construção, devendo o 

requerente, no acto de execução da obra cumprir as alterações efectuadas ao projecto 

de arquitectura, de acordo com as condições referidas na informação técnica. ======== 

113 – 360/338/180.06 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de engenharia de 

especialidades – Construção de um armazém – Reaprovação ================= 

========== Oriundo do Senhor JOÃO RIBEIRO MORAIS e Outros, presentes à 

reunião os projectos da engenharia de especialidades, relativamente à reconstrução de 

um armazém, que pretende levar a efeito no lugar denominado Tapada do Podre, na 

localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite. ---------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 231-RJ/DPOM/09, 

datada de 16 de Outubro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar os projectos da 

engenharia de especialidades e emitir o respectivo alvará de construção. =========== 

114 – 360/338/7.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto 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 

ALBINO DOS SANTOS ASSUNÇÃO CORREIA, relativamente à construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Nave da Carreira, 
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na Freguesia de Alvite, presente à reunião o processo, acompanhado de novos 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 213-RJ/DPOM/09, 

datada de 6 de Outubro, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável. ---- 

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

engenharia de especialidades e emitir a respectiva licença de construção, devendo os 

serviços administrativos, no acto do levantamento do alvará de licença de construção, 

entregar ao requerente um exemplar do projecto de redes prediais de águas e esgotos e 

águas pluviais, devidamente carimbado. ==================================== 

115 – 360/338/160.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Construção de um edifício para apoio à pedreira =========================== 

========== No seguimento do Despacho, da Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que solicitou os elementos em falta à Firma 

GRANITOS – IRMÃOS SOARES, LD.ª, relativamente à construção de um edifício para 

apoio à pedreira, que pretende levar a efeito no lugar denominado Monte Coitado, 

Freguesia de Caria, presente à reunião o projecto de especialidades. -------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 225-RJ/DPOM/09, 

datada de 13 de Outubro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável, devendo os serviços administrativos, no acto do levantamento do alvará de 
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licença de construção, devolver ao requerente, um exemplar do projecto de redes 

prediais de águas e esgotos, devidamente carimbado. --------------------------------------------- 

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

engenharia de especialidades e emitir a respectiva licença de construção, devendo os 

serviços administrativos, no acto do levantamento do alvará de licença de construção, 

entregar ao requerente um exemplar do projecto de redes prediais de águas e esgotos, 

devidamente carimbado. ================================================ 

116 – 360/338/161.08 – OBRAS PARTICULARES – Regularização de uma casa de 

habitação =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO DA FONSECA PUREZA FERNANDES, presente 

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

----- “... na qualidade de proprietário do processo de obras particulares n.º 360/338/161.08, referente 

à regularização/legalização de uma casa de habitação  existente há mais de 40 anos na freguesia de 

Baldos, e em resposta ao ofício dessa câmara municipal n.º 004128, expedido em 09/08/31, solicitar a 

V. Ex.ª, nos termos do disposto no n.º2 e 3 do art.º 50.º da Lei n.º 64/2003 de 23 de Agosto, a 

dispensa da apresentação dos projectos de especialidades, já que se apresenta declaração de 

responsabilidade de conformidade do construído com as exigências legais e regulamentares para o 

efeito, assim como, pareceres das entidades que estão a fornecer serviços à edificação a legalizar . ----- 

----- Solicita também, a Isenção de Alvará Industrial de Construção Civil, Apólice de Seguro de 

Acidentes de Trabalho, Termo de Responsabilidade pela Execução/Direcção Técnica da Obra e Plano de 

Segurança e Saúde no acto do levantamento da licença à semelhança do que foi deliberado pela 

Câmara Municipal, para o processo n.º 360/338/67.99, pertencente à Sr.ª Maria Odete Almeida 

Botelho”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dispensar da apresentação dos 

projectos da engenharia de especialidades, nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 

50.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que procede à segunda alteração à Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro, e emitir o respectivo alvará de licença de construção. ------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dado que se trata da legalização de 

uma construção já edificada, isentar o requerente da apresentação dos documentos a 

seguir referenciados – Apólice de Seguro de Acidentes de Trabalho; Alvará Industrial de 

Construção Civil; Termo de Responsabilidade pela execução da obra e Plano de 

Segurança e Saúde - no acto do levantamento da licença. ======================= 

117 – 360/338/162.08 – OBRAS PARTICULARES – Regularização de uma casa de 

habitação =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MARIA DOS SANTOS FERNANDES, presente à 

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

----- “... na qualidade de proprietário do processo de obras particulares n.º 360/338/162.08, referente 

à regularização/legalização de uma casa de habitação  existente há mais de 45 anos na freguesia de 

Paradinha, e em resposta ao ofício dessa câmara municipal n.º 004357, expedido em 09/09/18, 

solicitar a V. Ex.ª, nos termos do disposto no n.º2 e 3 do art.º 50.º da Lei n.º 64/2003 de 23 de 

Agosto, a dispensa da apresentação dos projectos de especialidades, já que se apresenta declaração de 

responsabilidade de conformidade do construído com as exigências legais e regulamentares para o 

efeito, assim como, pareceres das entidades que estão a fornecer serviços à edificação a legalizar . ----- 

----- Solicita também, a Isenção de Alvará Industrial de Construção Civil, Apólice de Seguro de 

Acidentes de Trabalho, Termo de Responsabilidade pela Execução/Direcção Técnica da Obra e Plano de 

Segurança e Saúde no acto do levantamento da licença à semelhança do que foi deliberado pela 
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Câmara Municipal, para o processo n.º 360/338/67.99, pertencente à Sr.ª Maria Odete Almeida 

Botelho”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dispensar da apresentação dos 

projectos da engenharia de especialidades, nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 

50.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que procede à segunda alteração à Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro, e emitir o respectivo alvará de licença de construção. ------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dado que se trata da legalização de 

uma construção já edificada, isentar o requerente da apresentação dos documentos a 

seguir referenciados – Apólice de Seguro de Acidentes de Trabalho; Alvará Industrial de 

Construção Civil; Termo de Responsabilidade pela execução da obra e Plano de 

Segurança e Saúde - no acto do levantamento da licença. ======================= 

118 – 360/338/170.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto engenharia de 

especialidades – Construção de uma habitação unifamiliar =================== 

========== No seguimento do Despacho, da Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que solicitou os elementos em falta ao Senhor 

ANTÓNIO RAFAEL RODRIGUES RAMOS, relativamente à construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Toimil, Freguesia 

de Leomil, presente à reunião o projecto de especialidades. -------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 230-RJ/DPOM/09, 

datada de 16 de Outubro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 
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favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

engenharia de especialidades e emitir a respectiva licença de construção, devendo os 

serviços administrativos, no acto do levantamento do alvará de licença de construção, 

entregar ao requerente um exemplar do projecto de redes prediais de águas e esgotos, 

devidamente carimbado. ================================================ 

119 – 360/338/210.08 – OBRAS PARTICULARES – Regularização de uma casa de 

habitação =========================================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA GRACIELA DOS SANTOS ANDRADE 

ALMEIDA COSTA, presente à reunião o requerimento do seguinte teor: ---------------------- 

----- “... na qualidade de proprietário do processo de obras particulares n.º 360/338/162.08, referente 

à regularização/legalização de uma casa de habitação  existente há mais de 45 anos na freguesia de 

Paradinha, e em resposta ao ofício dessa câmara municipal n.º 004129, expedido em 09/08/31, 

solicitar a V. Ex.ª, nos termos do disposto no n.º2 e 3 do art.º 50.º da Lei n.º 64/2003 de 23 de 

Agosto, a dispensa da apresentação dos projectos de especialidades, já que se apresenta declaração de 

responsabilidade de conformidade do construído com as exigências legais e regulamentares para o 

efeito, assim como, pareceres das entidades que estão a fornecer serviços à edificação a legalizar . ----- 

----- Solicita também, a Isenção de Alvará Industrial de Construção Civil, Apólice de Seguro de 

Acidentes de Trabalho, Termo de Responsabilidade pela Execução/Direcção Técnica da Obra e Plano de 

Segurança e Saúde no acto do levantamento da licença à semelhança do que foi deliberado pela 

Câmara Municipal, para o processo n.º 360/338/67.99, pertencente à Sr.ª Maria Odete Almeida 

Botelho”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dispensar da apresentação dos 
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projectos da engenharia de especialidades, nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 

50.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que procede à segunda alteração à Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro, e emitir o respectivo alvará de licença de construção. ------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dado que se trata da legalização de 

uma construção já edificada, isentar a requerente da apresentação dos documentos a 

seguir referenciados - Apólice de Seguro de Acidentes de Trabalho; Alvará Industrial de 

Construção Civil; Termo de Responsabilidade pela execução da obra e Plano de 

Segurança e Saúde - no acto do levantamento da licença. ======================= 

120 – 360/338/260.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de engenharia de 

especialidades – Construção de uma habitação unifamiliar e anexo ============ 

========== No seguimento do Despacho, da Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que solicitou os elementos em falta ao Senhor 

FERNANDO ANDRADE CARVALHO, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar e anexo, que pretende levar a efeito no lugar denominado Codeçais, 

Freguesia de Paradinha, presente à reunião o projecto de engenharia de especialidades.  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 228-RJ/DPOM/09, 

datada de 14 de Outubro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

engenharia de especialidades e emitir a respectiva licença de construção, devendo os 
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serviços administrativos, no acto do levantamento do alvará de licença de construção, 

entregar ao requerente um exemplar do projecto de redes prediais de águas e esgotos, 

devidamente carimbado. ================================================ 

121 – 360/338/262.08 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de Engenharia de 

Especialidades – Construção de uma habitação unifamiliar ================== 

========== Oriundo do Senhor VITOR MANUEL DA SILVA PAIVA, presente à reunião 

o projecto de engenharia de especialidades, relativamente à construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Cardal”, na 

localidade de Arcas, Freguesia de Sever. --------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 216-RJ/DPOM/09, 

datada de 06 de Outubro, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável. -- 

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

engenharia de especialidades e emitir a respectiva licença de construção, devendo os 

serviços administrativos, no acto do levantamento do alvará de licença de construção, 

entregar ao requerente um exemplar do projecto de redes prediais de águas e esgotos e 

águas pluviais, devidamente carimbado. ====================================  

122 – 360/338/263.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Engenharia de 

Especialidades – Construção de uma habitação unifamiliar ===================  

========== No seguimento do Despacho, da Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao 
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Senhor JOSÉ SOARES DA SILVA, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Mártir, na localidade de 

Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o processo, 

acompanhado de novos elementos. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 215-RJ/DPOM/09, 

datada de 06 de Outubro, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável. -- 

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

engenharia de especialidades e emitir a respectiva licença de construção, devendo os 

serviços administrativos, no acto do levantamento do alvará de licença de construção, 

entregar ao requerente um exemplar do projecto de redes prediais de águas e esgotos e 

águas pluviais, devidamente carimbado. ==================================== 

123 – 360/338/43.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura  

Reconstrução/ampliação de uma habitação unifamiliar ====================== 

========== No seguimento do Despacho, da Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao 

Senhor MANUEL FIGUEIREDO RIBEIRO, relativamente à reconstrução e ampliação de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua das Lages, Freguesia de 

Alvite, presente à reunião o processo, acompanhado de novos elementos. ------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 222-
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SV/DPOM/09, datada de 19 de Outubro, último, em que, pelos motivos ali descritos, 

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

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

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

124 – 360/338/49.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de engenharia de 

especialidades – Construção de uma habitação unifamiliar e anexo ============ 

========== No seguimento do Despacho, da Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que decidiu solicitar os elementos em falta à 

Senhora CARLA SOFIA DUARTE MORAIS MARTINHO, relativamente à construção de 

uma habitação unifamiliar e anexo, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

Codeçais, na Freguesia de Paradinha, presente à reunião o processo, acompanhado de 

novos elementos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 227-RJ/DPOM/09, 

datada de 14 de Outubro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

engenharia de especialidades e emitir a respectiva licença de construção, devendo os 

serviços administrativos, no acto do levantamento do alvará de licença de construção, 

entregar ao requerente um exemplar do projecto de redes prediais de águas e esgotos e 

águas pluviais, devidamente carimbado. ==================================== 
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125 – 360/338/136.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

========== No seguimento do Despacho, da Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que decidiu proceder à audiência da Senhora 

ISABEL SEIXAS CARDOSO, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Chão Preto, Freguesia de Leomil, 

presente à reunião o 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 da pretensão. ------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 220-

SV/DPOM/09, datada de 14 de Outubro, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a requerente cedeu gratuitamente algum terreno, 

aquando da rectificação do Caminho Municipal n.º 1192, e que na revisão do PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL é proposto que o espaço em causa passe a área urbana, e 

dado que a pretensão se insere na malha urbana, e, ainda que a construção em causa 

está inserida numa malha urbana que já possui todas as infraestruturas, enquadrando-

se nas situações previstas para o espaço de colmatação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ============================== 
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126 – 360/338/167.09 – OBRAS PARTICULARES – Execução de uma rede de 

distribuição de combustíveis gasosos para abastecimento de gás ============= 

========== Oriundo da DOUROGÁS PROPANO – COMPANHIA 

COMERCIALIZADORA DE PROPANO, presente à reunião o projecto de execução de 

uma rede de distribuição de combustíveis gasosos para abastecimento de gás eterno 

(reservatório subterrâneo) de 4,30 m3, num prédio existente no lugar denominado 

Outeiro do Sino ou Nozedo, 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 221-RJ/DPOM/09, 

datada de 08 de Outubro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a autorização 

requerida, assim como efectuar a devolução, à requerente, do projecto devidamente 

visado.============================================================== 

127 – 360/338/183.09 – OBRAS PARTICULARES – “Processo simples” – 

Construção de arrumos agrícolas, com a área de 45 m2 ======================   

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO DA FONSECA SILVA, presente à 

reunião o pedido de construção de arrumos agrícolas, com a área de 45 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Barroca, Freguesia de Sever. -------------------  

----- Submetido o processo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 
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prestou a informação n.º 392/Fisc, datada de 12 Outubro, último, do seguinte teor: ------- 

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que não há inconveniente na concessão da 

respectiva licença”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença de construção. ========================================= 

128 – 360/347/7.01 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento – Pedido 

de isenção da execução dos trabalhos contidos no capítulo dos arranjos 

exteriores =========================================================== 

========== Oriundo de ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LD.ª, presente a reunião o pedido de isenção da execução dos trabalhos contidos no 

capítulo dos arranjos exteriores, bem como a libertação total da caução prestada, que 

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

relativamente à operação de loteamento n.º 07/01, sita no lugar denominado Poça Nova, 

nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à COMISSÃO DE VISTORIA, a mesma prestou o Auto n.º 

03/09, datado de 15 de Outubro, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à Chefe da DIVISÃO 

DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, adequada informação que 

permita à Câmara avaliar o valor das cedências efectuadas pelo requerente, 

comparando-o com o previsto para a realização dos arranjos exteriores do loteamento 
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em causa. =========================================================== 

129 – 360/341/000 – OBRAS PARTICULARES – Demolições – Habitação degradada 

em ruínas em Nagosa – Propriedade de Bernardino Ferreira e outros =========== 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nagosa, presente 

à reunião o seguinte requerimento do seguinte teor: ------------------------------------------------- 

-----“ A Junta de Freguesia de Nagosa vem dar conhecimento da existência de uma construção em risco 

de ruir, e como a construção confina com a rua pública poderá por em risco a segurança das pessoas 

que ali passam. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida construção tem uma área aproximada de 20 m2, localiza-se na rua dos Salgueiros – 

Nagosa, e é pertença do senhor Manuel António Rodrigues, morador na mesma rua. ---------------------

----- Perante o exposto, solicita-se que seja avaliada a situação e sejam efectuadas as diligências 

necessárias para que a segurança das pessoas seja garantida”. --------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à COMISSÃO DE VISTORIAS DE EDIFÍCIOS EM RUINA, a 

mesma prestou o auto de vistoria sem número, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer no sentido de ser necessário realizar obras para corrigir as más 

condições de solidez e segurança que, neste momento, a referida construção apresenta.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o dono do referido 

imóvel, para iniciar as obras de recuperação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo 

concluí-las até 90 (noventa) dias após o início das mesmas. --------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que caso não sejam respeitados os 

referidos prazos, a Câmara Municipal, de imediato, proceda à tomada da posse 
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administrativa e execução das obras, ou ordene a demolição total ou parcial, conforme o 

disposto no nº3, do artº. 89º. do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova 

redacção dada pela Lei 60/2007 de 04 de Setembro. =========================== 

130 – 360/341/000 – OBRAS PARTICULARES – Demolições – Habitação degradada 

em ruínas na Vila de Moimenta da Beira – Propriedade de Antoninha de Jesus e 

herdeiros ========================================================== 

========== Oriundo da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, presente à reunião a informação 

n.º 327/FISC, datada de 20 de Agosto, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

que uma habitação sita na Rua da Poça n.º 22, nesta Vila de Moimenta da Beira, se 

encontra em situação de ruína, pondo em risco a segurança dos transeuntes e do 

trânsito automóvel. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à COMISSÃO DE VISTORIAS DE EDIFÍCIOS EM RUINA, a 

mesma prestou o auto de vistoria sem número, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer no sentido de ser necessário realizar obras para corrigir as más 

condições de solidez e segurança que, neste momento, a referida construção apresenta.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o dono do referido 

imóvel, para iniciar as obras de recuperação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo 

conclui-las até 90 (noventa) dias após o início das mesmas. --------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que caso não sejam respeitados os 
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referidos prazos, a Câmara Municipal, de imediato, proceda à tomada da posse 

administrativa e execução das obras, ou ordene a demolição total ou parcial, conforme o 

disposto no nº3, do artº. 89º. do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova 

redacção dada pela Lei 60/2007 de 04 de Setembro. =========================== 

131 – 360/347/8.09 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela – Pedido de 

emissão de certidão de destaque de parcela =============================== 

========== Oriundo do Senhor DANIEL MONTEIRO TAVARES, presente à reunião o 

pedido de certidão de destaque de uma parcela de terreno, com a área de 10.000m2, de 

um prédio com a área total de 21.127m2, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado Bouça, Freguesia de Peva. ---------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 234-RJ/DPOM/09, 

datada de 21 de Outubro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

desfavorável. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, dado que se inclina para o indeferimento da pretensão. ============= 

132 – 360/347/9.09 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela – Pedido de 

emissão de certidão de destaque de parcela =============================== 

========== Oriundo do Senhor PAULO NUNO SALVADOR CARDOSO MARTINS, 
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presente à reunião o pedido de certidão de destaque de uma parcela de terreno com a 

área de 11.000m2, de um prédio com a área total de 56.300m2, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado Portela de Baixo, Freguesia de Leomil. ----------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 236-RJ/DPOM/09, 

datada de 22 de Outubro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 5, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pela sexta alteração da Lei n.º 

60/2007, de 04 de Setembro, pelo que deverá ser emitida a respectiva certidão em 

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Cultura” 

133 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1º. CICLO Ensino Básico e Ensino 

Pré-Escolar – Atribuição de Auxílios Económicos no ano escolar 2009/2010 ====== 

========== Oriundo da CHEFE DA DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, 

presente à reunião a Informação n.º 57, datada de 09 de Novembro, último, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Posteriormente à informação, oriunda destes serviços, n.º 42/DASC de 15 de Setembro último, 
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entraram requerimentos de auxílios económicos de alunos que por diversos motivos ainda não o haviam 

efectuado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dado tratar-se de alunos de comprovada carência económica e com vista a que os mesmos 

possam ainda ser considerados, junto se anexa a respectiva listagem e encargos decorrentes. ---------- 

----- Mais se informa que estes alunos têm usufruído do serviço de almoço, de acordo com o escalão em 

que se encontram posicionados, desde o início do ano escolar”. --------------------------------------------- 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico–económica 04/040802, 

onde, em 10 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 22.034,49 (vinte e dois mil trinta e 

quatro euros e quarenta e nove cêntimos).”------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida lista dos 

alunos e valores propostos pelo Serviço de Acção Social, autorizando o respectivo 

pagamento. ==========================================================  

134 – 710/714/700 - INSTRUÇÃO – Designação dos representantes do Município no 

Conselho Geral ====================================================== 

========== Sob proposta verbal do Senhor Presidente, foram indicados os 

Vereadores, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, 

ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES e JORGE DE JESUS COSTA, para, nos 

termos do n.º 3, do art.º 14, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, representarem o 

Município no Conselho Geral. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

proposta. ============================================================ 

135 – 710/999/000 – CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE ANÁLISE PREVISTAS EM 
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REGULAMENTOS – “Apoio ao Movimento Associativo e Desportivo” e “Apoio ao 

Desenvolvimento Cultural, Social e Recreativo” ============================ 

========== Oriundo da CHEFE DA DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, 

presente à reunião a Informação n.º 56, datada de 09 de Novembro, último, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----“ 1. - O Apoio ao movimento associativo e desportivo encontra-se enquadrado em Regulamentação 

própria, em vigor desde 4 de Maio de 2007. ------------------------------------------------------------------ 

------ Pretende-se com este regulamento organizar a concessão de apoios financeiros para o 

desenvolvimento de actividades desportivas regulares e previstas em Plano de Actividades, das 

Associações e Colectividades. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este Regulamento prevê que os pedidos de apoio sejam efectuados entre 1 de Junho e 31 de 

Agosto e a sua análise prévia por uma comissão de fiscalização, cuja constituição se encontra prevista 

no artigo 16.º. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.- O apoio ao desenvolvimento cultural, social e recreativo, enquadra-se em Regulamento, em 

vigor desde 4 de Maio de 2007.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- Através deste regulamento são efectuados os apoios ao desenvolvimento de actividades e acções, 

pelas Associações, Colectividades, Cooperativas, Entidades Públicas e Pessoas Colectivas, Empresas, 

Pessoas singulares e Comissões para promover a execução de festivais, festejos e actos semelhantes. -- 

----- São efectuados apoios em diferentes modalidades, nomeadamente: ---------------------------------- 

- Modalidade 1 – Disponibilização da utilização de viaturas -------------------------------------------------- 

- Modalidade 2 – Disponibilização da utilização de infra-estruturas ------------------------------------------ 

- Modalidade 3 – Apoios Técnicos ------------------------------------------------------------------------------ 

- Modalidade 4 – Apoio financeiros, subdividido em: --------------------------------------------------------- 
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a) Aquisição de viaturas ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Construção, beneficiação/remodelação de Infra-estruturas ----------------------------------------------- 

c) Apoios diversos ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De acordo com o regulamento, os pedidos de apoio devem, ser entregues anualmente até 30 de 

Outubro do ano anterior a que se reportem. --------------------------------------------------------------- 

----- Para avaliação dos pedidos, existe uma comissão, prevista no artigo 9.º do Regulamento. ---------- 

----- Esta comissão é nomeada anualmente pelo Presidente da Câmara Municipal. ------------------------ 

----- Da avaliação dos pedidos a comissão deve elaborar parecer fundamentado, relativamente á 

atribuição dos apoios, sendo os mesmos submetidos a aprovação da Câmara Municipal. ------------------ 

----- 3. - Com vista aos devidos procedimentos solicita-se que sejam indicados os elementos que 

passarão a constituir as respectivas comissões de análise, previstas nestes regulamentos”. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que a Comissão de Análise do 

Regulamento para a CONCESSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL, 

SOCIAL E RECREATIVO, tenha a seguinte composição: ------------------------------------------ 

Presidente: FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, Vereador 

em Regime de Tempo Inteiro; ------------------------------------------------------------------------------ 

Vogais Efectivos: LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS 

E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO e MARIA MADALENA L. R. SOUTO RODRIGUES, 

Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL; -------------------------------------------- 

Vogal Suplente: RICARDO INÁCIO DE CASTRO, Técnico Superior. -------------------------- 

----- Mais foi deliberado, por maioria, com a abstenção do Vereador, LUÍS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA, que a Comissão de Análise do REGULAMENTO DE APOIO AO 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO, tenha a seguinte composição: ---------------- 

Presidente: ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, Vereadora em Regime de 

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

Vogais Efectivos: LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS 

E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO e CARLOS MANUEL VILAR NUNES, Técnico 

Superior de Educação Física. ------------------------------------------------------------------------------ 

Vogal Suplente: ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da DIVISÃO 

ADMINISTRATIVA. ==================================================== 

“Acção Social” 

136 - 720/715/000 – SERVIÇOS DE SAÚDE – Turnos de Farmácia para 2010 ====== 

========== Oriundo do Ministério da Saúde – Administração Regional de Saúde do 

Norte, I.P., presente à reunião, para aprovação, nos termos e para efeitos do disposto no 

n.º 2, do artigo 2º., da Portaria n.º 582/2007, de 4 de Maio, uma fotocópia do exemplar 

dos mapas de turnos de serviço das farmácias no Município de Moimenta da Beira. ------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável, 

aprovando os referidos mapas de turno, nos termos legais. ====================== 

137 - 720/725/000 – COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS – 

Nomeação de Representante =========================================== 

========== Oriundo da CHEFE DA DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, 

presente à reunião a Informação n.º 54, datada de 09 de Novembro, último, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- “Serve a presente informação para solicitar à Câmara Municipal a nomeação do seu representante 

na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. ------------------------------------------------------------- 

----- O Decreto-lei N.º 147/99 de 1 de Setembro cria as Comissões de Protecção como instituições 

oficiais não judiciárias com autonomia funcional com vista a promover os direitos da criança e do jovem 

e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a sua segurança, saúde, formação, 

educação ou desenvolvimento integral. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Estas Comissões funcionam em duas modalidades, ao nível restrito e alargado, com competências 

específicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ao nível alargado compete ás Comissões delinear estratégias de intervenção numa perspectiva de 

intervenção primária. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito restrito, são delineadas e avaliadas as situações referenciadas de risco e perigo de 

crianças e jovens efectuando a aplicação de medidas, enquadradas na legislação em vigor que 

enquadram o âmbito da sua intervenção. --------------------------------------------------------------------- 

----- Para além dos elementos que integram esta Comissão existem Técnicos Coopetados a diversos 

serviços que integram a Comissão restrita, nomeadamente duas Técnicas de Serviço Social deste 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os elementos que integram a Comissão de Protecção na sua modalidade  restrita, são indicados 

em plenário no seu âmbito alargado, assim como é a este nível que é eleito, entre os seus membros 

aquele que a preside. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Actualmente a Comissão de Protecção é presidida pela Técnica Coopetada á Câmara Municipal Dr.ª 

Rita Caetano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- À consideração superior.” -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, designar, como seu 

representante, na referida Comissão, a Vereadora em Regime de Tempo Inteiro, 
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ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES. ================================ 

138 - 720/733/000 – REDE SOCIAL – Núcleo Local de Inserção – Nomeação de 

Representante ======================================================= 

========== Oriundo da CHEFE DA DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, 

presente à reunião a Informação n.º 53, datada de 09 de Novembro, último, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “O Núcleo Local de Inserção é um órgão de base local, previsto no Artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 

42/2006, com competências ao nível da gestão processual dos percursos de inserção dos beneficiários 

do Rendimento Social de Inserção. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Estes núcleos integram a representação de diversos organismos públicos, responsáveis na 

respectiva área de actuação pelos sectores da segurança social, emprego, formação profissional, saúde 

e autarquias locais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Estes núcleos funcionam a partir de uma equipa operativa, coordenada pelo representante da 

Segurança Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nas reuniões mensais deste núcleo são delineados e avaliados os processos de inserção dos 

beneficiários, assim como definidas estratégias que a nível da competência territorial de cada um dos 

parceiros, com vista a desenvolver acções individuais ou colectivas, que conduzam á integração social 

dos mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Para melhor esclarecimento, junto se anexa um documento de trabalho, oriundo da Segurança 

Social, para que a Câmara Municipal possa decidir relativamente á sua representação. ------------------- 

----- À consideração superior.” --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como seu 
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representante, no referido Núcleo Local de Inserção, a Técnica Superior de Acção 

Social, MARIA MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES. ============ 

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 e para efeitos do disposto nos nºs 1, 2 e 4 do art.º. 91º., da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

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

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

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

12H50. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


