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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E DOIS DE NOVEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E SEIS =========================================== 

ACTA Nº. 25/06  

========== Aos vinte e dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil e seis, nesta 

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

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

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

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

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE 

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

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

Vice-Presidente da Câmara, que substitui o Senhor Presidente, nos termos do Despacho 

datado de 28 de Outubro de 2005, a que se refere o ponto 003, da acta                                                                                                                    

nº. 22/05, e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente reunião 

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

no dia 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de actas 123, 

cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro 

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

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

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

declarada aberta a reunião, quando eram 10H00, com a ausência temporária do Senhor 
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Presidente da Câmara, que participa numa reunião em Mirandela, na Comissão 

Regional da Reserva Agrícola, a propósito do Plano de Urbanização de Moimenta da 

Beira. ==============================================================   

01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

067 – 020/015/008 – PCP – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS =============== 

========== Oriundo do Partido referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício  

com a referência nº. 18271-804ACAL/06, datado de 31 de Outubro, último, que nesta 

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

cópia do requerimento apresentado ao Governo sobre a construção do “IC26”. ======= 

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

congratular-se com o sentido de oportunidade demonstrado pelo Partido Comunista 

Português, lamentando que, até ao momento, outras forças partidárias não tenham 

seguido este exemplo. ==================================================    

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA                                                                                           

“ Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

068 – 110/195/000 -  ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE GADO DA BEIRA ALTA – 

Matadouro Regional de Viseu =========================================== 

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

ofício sem referência, datado de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente  transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a  informar  que  é   de        
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€ 19.701,32 (dezanove mil setecentos e um euros e trinta e dois cêntimos), o capital 

social para a construção do Matadouro Regional de Viseu a ser comparticipado por este 

município, tendo por base os valores a receber por cada autarquia  no FEF do ano de 

2007.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

subscrever o capital social proposto, a inscrever no orçamento do próximo ano. ------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar à referida Associação 

informação sobre a possibilidade de uma parte do capital social afecto a este Município 

poder ser subscrito por empresas privadas ou outras instituições ligadas a esta 

actividade, com sede na área do Município, devendo ser dado conhecimento deste 

assunto à Associação de Comerciantes de Moimenta da Beira, à Associação de 

Criadores de Gado da Beira Távora e à Cooperativa Agrícola de Alvite, CRL. ========    

069 – 150/167/400 – LICENÇAS POLICIAIS  - Horário de funcionamento de 

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

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

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

Vice-Presidente, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, datado de 15 do corrente mês, a 

deferir o seguinte horário de Funcionamento de Estabelecimento Comercial: ---------------- 

----- PAULO JORGE ROCHA PEREIRA, com estabelecimento comercial de 

“CONTABILIDADE E SEGUROS", sito na Avenida Dr. Sá Carneiro, nº. 40, nesta Vila: ----

----- "De Segunda a Sexta-Feira das 09H00 às 19H00, com interrupção para o almoço 
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das 12H30 às 14H00 e encerramento semanal ao Sábado e Domingo”.------------------------ 

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

070 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO N.º 95/2006 – 

SIDÓNIO RIBEIRO FERNANDES – Ratificação da Instrução e Decisão =========== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 29º., do Decreto-Lei nº. 

370/99, de 18 de Setembro, presente à reunião o processo de Contra-Ordenação em 

epígrafe, cujo Auto de Notícia, levantado no dia vinte e quatro do mês de Fevereiro do 

corrente ano, pela Guarda Nacional Republicana, dá conta que o Senhor SIDÓNIO 

RIBEIRO FERNANDES, residente na Freguesia de Alvite, Município de Moimenta da 

Beira, tinha a sua oficina, sita na referida Freguesia, aberta ao público e em 

funcionamento, sem que para isso estivesse munido da respectiva licença de utilização, 

passada por esta Câmara Municipal, violando assim as disposições injuntivas da alínea 

a), do nº 1, do artigo 27º., do mesmo Decreto – Lei. -------------------------------------------------

----- O arguido foi ouvido em Auto de Declarações, no dia vinte e sete do mês de Junho 

do corrente ano, tendo informado que, aquando do levantamento do Auto de Notícia de 

Contra-Ordenação, não foi informado de qualquer inconformidade referente à sua 

garagem, e que não possui nenhuma oficina de manutenção e reparação de veículos 

automóveis, possuindo alguns veículos de sua propriedade e que procede à sua 

reparação na mencionada garagem. --------------------------------------------------------------------- 

------ O referido processo vem acompanhado da informação nº. 426, da Fiscalização 

Municipal, segundo a qual o arguido utiliza a garagem para proveito próprio, ou seja é 
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feita a reparação de veículos para posterior venda. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face às contradições verificadas entre os pressupostos constantes do 

Auto de Notícia e a informação da Fiscalização Municipal, bem como as declarações do 

arguido, a Câmara deliberou, por unanimidade, absolver o referido arguido no âmbito 

deste processo de contra-ordenações. ======================================  

 “ Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

071 - 150/158/000 – PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---- PAULO JORGE ROCHA PEREIRA – Avenida Dr. Sá Carneiro – Moimenta da Beira, 

para colocação de dizeres na montra do seu Estabelecimento. ---------------------------------- 

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

02.02 DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 
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072 – 110/195/000 – PEC – Produtos Pecuários de Portugal, S.G.P.S, S.A. – 

Alienação da participação no Matadouro Regional do Douro Sul, S.A. ========== 

========== Oriundo da Sociedade Gestora de Participação Social, referenciada em 

epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 66/ADM/2006, datado de 30 de Outubro, último, 

acompanhado de uma minuta de contrato de compra e venda de acções, que nesta acta 

se consideram integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, propondo 

que este Município compre um lote de 375 acções, correspondendo a 5% das subscritas 

pelo antigo IROMA – Instituto Regulador e Orientador dos Mercados Agrícolas, emitidas 

pela Sociedade “Matadouro Regional do Douro Sul, S.A.”, pelo preço total simbólico de 

€ 1,00 (um euro).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/020220, onde em 13 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

100,00 (cem euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no 

objectivo 4.3., código 01 e projecto nº 24/2006, no montante de € 50,00 (cinquenta 

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

DELIBERAÇÃO: Face à situação legalmente complexa desta sociedade, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, que o Gabinete Jurídico emita parecer sobre as vantagens 

e eventuais riscos inerentes a esta proposta. ================================= 
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073 – 210/207/000, 710/728/000, 720/999/000 – ASSOCIAÇÃO DAS GUIAS E 

ESCUTEIROS DA EUROPA – Festa de Natal 2006 – Pedido de subsídio ========= 

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

ofício, sem número, datado de 24 de Outubro, último, informando que, à semelhança 

dos anos anteriores, vai realizar uma campanha, a qual tem como objectivo 

proporcionar às crianças desfavorecidas deste Município um melhor Natal. Para o efeito, 

solicita a colaboração da Câmara Municipal, através de apoios materiais diversos, bem 

como a atribuição de um subsídio no valor de € 1.000,00 (mil euros). ------------------------- 

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

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

execução orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 

54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 04/040701, onde em 13 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

8.154,81 (oito mil cento e cinquenta e quatro euros e oitenta e um cêntimos), estando o 

mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.2., código 0101 e 

projecto nº 38/2004, no montante de € 5.865,81 (cinco mil oitocentos e sessenta e cinco 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta o fim social a que se destina, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, atribuir à Associação das Guias e Escuteiros da Europa um subsídio 

no montante de € 1.000,00 (mil euros), bem como apoiar esta iniciativa com os meios 

logísticos solicitados. ================================================== 
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074 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL ARCOZELENSE – 

Pedido de apoio financeiro para acabamento das instalações do centro de 

actividades “O QUELHO” ============================================== 

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

ofício, sem número, datado de 21 de Outubro, último, solicitando a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), para  finalização 

das obras do centro de actividades “O Quelho”.------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE CONTABILIDADE, foi prestada no verso do 

referido ofício uma informação pormenorizada sobre os subsídios atribuídos desde o 

ano de 2002, segundo a qual, em conclusão “À Associação em epígrafe, foi concedido 

na totalidade 37.977,75 (trinta e sete mil novecentos e setenta e sete euros e setenta e 

cinco cêntimos), restando pagar a importância de € 7.750,00 (sete mil setecentos e 

cinquenta euros).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

execução orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 

54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 04/080701, onde em 2 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

22.558,87 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito euros e oitenta e sete 

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

2.5.1., código 0104 e projecto nº 37/2004, no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros)”.- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, recomendar o pagamento à 

Associação Recreativa e Cultural Arcozelense da dívida actualmente existente, no 

montante de € 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta euros), admitindo considerar 

no orçamento do próximo ano a inscrição de uma verba no valor de € 5.000,00 (cinco 

mil euros), para comparticipar as despesas com este investimento. ================ 

075 – 230/273/000 – INDEMNIZAÇÕES A TERCEIROS POR PREJUÍZOS CAUSADOS 

– Reclamação do Sr. Ricardo Ressurreição Monteiro, residente na Freguesia de 

Baldos ============================================================= 

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

11 de Outubro, último, exarada a folhas 213, ponto 181, do livro de actas 126, em que 

foi deliberado que o assunto referenciado em epígrafe baixasse ao Gabinete Jurídico, 

presente à reunião o respectivo processo, acompanhado do Parecer n.º 28.06, datado 

de 17 de Outubro, último, do seguinte teor:-------------------------------------------------------------

----- “Na sequência da informação do Senhor Vereador, Eng.º Humberto Paiva Matos 

ocorreu em 8 de Agosto de 2004 uma queda pluviométrica com uma certa intensidade 

muito localizada nas freguesias de Arcozelos, Baldos e Vilar, que inundou em cerca de 

35 cm a garagem de Ricardo Ressurreição Monteiro, residente em Baldos, onde este 

arrumava ferramentas, máquinas, matérias de construção civil e produtos agrícolas para 

seu consumo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dando aqui por reproduzida a referida informação, dela se infere que a Câmara 

Municipal não é a única responsável pela inundação da garagem do reclamante e 
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consequentemente pelo pagamento dos prejuízos daí inerentes.-------------------------------- 

----- Caberá assim, pois, à Câmara Municipal averiguar o seu grau de responsabilidade 

e propor ao reclamante a sua proposta.----------------------------------------------------------------- 

----- Atento o ponto 4, da mesma informação, teria sido proposto ao reclamante o 

pagamento da quantia de mil euros para cobrir os prejuízos que, no entender do Senhor 

Vereador, Eng.º Humberto Paiva Matos, seriam responsabilidade da Câmara Municipal.- 

----- Assim, caberá à Câmara Municipal fazer a proposta no valor de € 1000,00 

constante do ponto 4 da informação.--------------------------------------------------------------------- 

----- Caso o reclamante recuse a proposta apresentada, a Câmara Municipal aguardará 

a decisão a tomar pelo reclamante que poderá ser o recurso às vias judiciais”.-------------- 

----- Submetido o assunto À Secção de Contabilidade, a mesma prestou a seguinte 

informação:------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- ”Confirmo, que nesta data, a dotação orçamental do projecto 113/2002 do PPI é 

suficiente para a proposta apresentada, quer do Sr. Vereador Eng.º António Humberto 

Paiva Matos, quer do Gabinete Jurídico.”--------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, propor ao Senhor Ricardo 

Ressurreição Monteiro, residente na Freguesia de Baldos, uma indemnização no 

montante de € 1.000,00 (mil euros), dado que este Executivo não assume inteiramente 

a responsabilidade pelos prejuízos causados. ================================ 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

076 – 130/148/000 – RESIDOURO – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 
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S.A. - Tarifário de RSU para o ano de 2007 ================================ 

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

n.º 2203, datado de 31 de Outubro, último, informando que submeteu à consideração do 

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional e do 

Conselho Directivo do IRAR – Instituto Regulador de Águas e Resíduos, o orçamento e 

projecto tarifário para o ano de 2007, propondo a tarifa de € 43,17 (quarenta e três euros 

e dezassete cêntimos), por tonelada.--------------------------------------------------------------------- 

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

077 – 130/151/200 – LOTE N.º 15 DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Firma Moimentalfer – Serralharia, Ldª ============================= 

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

carta, datada de 20 de Setembro, último, informando que pagou no Serviço de Finanças 

de Moimenta da Beira, a quantia de € 454,58 (quatrocentos e cinquenta e quatro euros 

e cinquenta e oito cêntimos), de juros compensatórios, e, ainda, € 131,10 (cento e trinta 

e um euros e dez cêntimos), por falta de pedido de liquidação de Sisa, pelo que solicita 

o reembolso total da quantia de € 585,68 (quinhentos e oitenta e cinco euros e sessenta 

e oito cêntimos), uma vez que não se considera responsável pelo referido pagamento, 

em virtude de respeitarem ao ano de 2002. ------------------------------------------------------------ 

----- A propósito deste assunto, o Senhor Vice-Presidente, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, exarou um Parecer na informação n.º NA/34/2006, datada de 23 de Outubro, 

último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 
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integrante, do seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------------

----- ” Face ao teor da informação e tendo em conta que não deve ser imputada ao 

requerente o “ónus” desta situação, proponho que o mesmo seja indemnizado nos 

termos preconizados no ponto 2 das conclusões desta informação”.---------------------------- 

----- 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 0102/06020305, onde nesta data existe um saldo disponível de € 637,14 

(seiscentos e trinta e sete euros e catorze cêntimos). ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta o teor da informação acima referida e dado que não 

deve ser imputada ao requerente a responsabilidade pela situação criada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o reembolso da importância de € 585,68 

(quinhentos e oitenta e cinco euros e sessenta e oito cêntimos). ================== 

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

========== Quando eram 12H30, o Senhor Vice-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 15H30, pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, foi 

reaberta a reunião. ==================================================== 



 FlFlFlFl.103 
______________ 

 
                                                           06.11.22 

 
Liv º .  127L iv º .  127L iv º .  127L iv º .  127     

                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 

                                                                   

 

078 – 130/151/200 – LAPIFRUTAS, LDª - Hasta pública para alienação do Lote n.º 9 

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

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

25 de Outubro, último, exarada a folhas 19, ponto 017, deste livro de actas, em que foi 

deliberado marcar o referido procedimento para o passado dia 3 do corrente mês, 

fixando o preço de € 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos), por metro quadrado, para 

base de licitação, presente à reunião o referido processo, acompanhado da Acta da 

hasta pública para alienação do referido Lote n.º 9, datada de 6 do corrente mês, que 

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

informando, pelas razões ali expostas, que o referido lote foi adquirido pelo valor total de 

€ 30.360,00 (trinta mil trezentos e sessenta euros), correspondendo ao valor da base 

multiplicado pela respectiva área do lote de 12.144,00 m2.---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o referido lote nº. 9, 

do Parque Industrial, à empresa LAPIFRUTAS, Ldª., nas condições expressas na acta 

da hasta pública, devendo ser notificado o adjudicatário nos termos e para efeitos de 

cumprimento do disposto no Capítulo VIII, do Regulamento do Parque Industrial de 

Moimenta da Beira. ==================================================== 

079 – 130/151/400 - PEDIDO DE DESAFECTAÇÃO DO CAMINHO PÚBLICO DE 

ACESSO À LOCALIDADE DE  TOITAM, SITO NO LUGAR DA BARROCA – Morgado 

& Irmão, Ldª ======================================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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15 de Fevereiro, último, exarada a folhas 95, ponto 89, do livro de actas 124, em que foi 

deliberado alienar a parcela de terreno através de uma hasta pública, com o preço base 

de € 31,40 m2 (trinta e um euros e quarenta cêntimos), após o assunto ser aprovado 

pela  Assembleia Municipal, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado de 

uma carta da firma referenciada em epígrafe, datada de 13 de Setembro, último, 

solicitando que a parcela em questão seja directamente integrada no seu domínio 

privado, sem recurso à hasta pública.-------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito deste assunto, o Chefe de Divisão Administrativa, ANTÓNIO JOSÉ 

TAVARES BONDOSO, prestou, em 31 de Outubro, último, a seguinte informação:-------- 

----- “Em cumprimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, exarado na carta 

da empresa MORGADO & IRMÃO, LDª, de Moimenta da Beira, registada em 14/09/06, 

sob o n.º 6763, cumpre informar:-------------------------------------------------------------------------- 

----- 1- A empresa em questão solicita a integração no respectivo domínio privado de 

uma parcela de terreno correspondente ao caminho público, com a área de 370 m2, que 

dá acesso à povoação de Toitam.------------------------------------------------------------------------- 

----- Fundamenta o seu pedido nos seguintes factos:------------------------------------------------ 

----- * A inexistência de qualquer efeito útil na hasta pública, uma vez que a localização 

da parcela de terreno afasta a possibilidade de haver qualquer interessado;-----------------

----- * Aquando da construção do arruamento de acesso ao Centro de Saúde, ter cedido 

à Câmara, gratuitamente, uma parcela de terreno com a área de 803,30 m2, e, ainda, 2 

metros em toda a extensão do referido arruamento.------------------------------------------------- 
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----- 2- Para análise deste caso, importa, também, fazer referência à informação da 

Fiscalização Municipal n.º 504, de 23/09/2005, que refere que o dito caminho deixou de 

ser utilizado como acesso a Toitam, bem como à Declaração emitida pela Junta de 

Freguesia de Arcozelos, no mesmo sentido.----------------------------------------------------------. 

----- 3- A Assembleia Municipal, em sessão realizada em 27/02/06, deliberou aprovar a 

desafectação da parcela de terreno do domínio público para o domínio privado da 

Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4- Compete à Câmara, nos termos do disposto na alínea f), do n.º 1, do artigo 64.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor 

superior a 2.000 vezes o índice 100, das carreiras de regime geral da função pública.---- 

----- 5- Para dar cumprimento à deliberação camarária tomada em reunião realizada em 

15/02/06, isto é, para levar a efeito a hasta pública, deve previamente a parcela de 

terreno ser registada no Serviço de Finanças e na Conservatória do Registo Predial em 

nome da Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, salvo melhor opinião, com a desafectação operada pela 

deliberação da Assembleia Municipal, e caso a Câmara considere que os argumentos 

aduzidos pelo requerente justificam a compatibilização dos interesses das partes 

envolvidas, na óptica da valorização urbanística da zona, designadamente no que 

concerne à abertura do arruamento do centro de saúde, deve o assunto subir a uma 

próxima reunião do Executivo com vista à aprovação da venda da parcela de terreno em 

questão à empresa Morgado & Irmão, Ldª., com o preço base fixado na reunião 
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camarária realizada em 15/02/06, isto é, de € 31,40 (trinta e um euros e quarenta 

cêntimos), por metro quadrado, por referência ao preço previsto no Quadro IV, pag. 86, 

do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, relativo à compensação 

pela não cedência de parcelas para instalação de equipamentos públicos e realização 

de espaços verdes em operações de loteamento, e autorizando que a referida parcela 

de terreno possa ser integrada no domínio privado da empresa supra citada, para 

complemento do respectivo logradouro.----------------------------------------------------------------- 

----- Sobre a matéria aqui tratada, junta-se cópia do Edital n.º 214/2005, cópia de parte 

da acta n.º 140/2005, da reunião da CM de Coimbra, e Edital n.º 43/03, da CM do 

Porto”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta os antecedentes e a complexidade deste processo, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Gabinete Jurídico competente parecer 

sobre uma eventual cedência directa da referida parcela de terreno à requerente, 

mantendo a legalidade nos procedimentos a accionar. =========================  

 “Tesouraria” 

080 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 21, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 520.297,22 

(quinhentos e vinte mil, duzentos e noventa e sete euros e vinte e dois cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... , € 439.941,36   
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                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. , €   80.355,86 

                                                                               TOTAL ........................ , €  520.297,22 

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

========== A partir do assunto que se segue, a reunião passou a ser presidida pelo 

Senhor Presidente da Câmara. =========================================== 

081 – 210/202/000 – 310/387/008 – EMPRÉSTIMOS – PRONORTE – Programa 

Operacional do Norte – Contratação de empréstimos com juros bonificados – QCA 

III – Construção do Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira ================= 

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

25 de Outubro, último, exarada a folhas 8, do ponto 010, deste livro de actas, em que foi 

deliberado autorizar a consulta a diversas instituições bancárias, com vista à 

contratação de um novo empréstimo a longo prazo, presente à reunião o processo 

referido em epígrafe acompanhado do Relatório de Abertura e Análise das propostas 

apresentadas pelas referidas Instituições de Crédito, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali 

descritas, a Comissão é de opinião que a proposta do Banco BPI é a mais vantajosa, 

face ao “spread” proposto.  --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Relatório da 

Comissão de Análise das propostas, preferindo a proposta do Banco BPI, devendo ser 

dado conhecimento a todos os concorrentes desta decisão. -------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter este assunto à aprovação 
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da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos de cumprimento do disposto na 

alínea d), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ============ 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Abastecimento de Água e Saneamento” 

082 - 310/300/100 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - Indemnização = 

========== Oriundo do Senhor Vereador a Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO DE 

PAIVA MATOS, presente à reunião uma Proposta com o nº. 12/2006, datada de 17 do 

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

----- “No decurso do ano de 2004, ocorreu a ampliação da rede de águas e águas 

residuais na rua do Bairro dos Sinos, que posteriormente foi pavimentada em semi-

penetração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Com o decurso das obras e por força da ampliação de explosivos no desmonte e 

nivelamento do referido arruamento, verificou-se que, a partir dessa data, começou a 

haver infiltrações na cave da residência do Sr. Acácio de Jesus Ribeiro, morador no 

Bairro dos Sinos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Vistoriou-se a situação e confirmou-se o que atrás se expõe. ------------------------------- 

----- Para a resolução desta situação, proponho que o próprio proprietário e reclamante 

execute os trabalhos de drenagem da cave e que para tal seja indemnizado no valor de 

€ 578,37, valor que se calculou para mão de obra e materiais de reposição.------------------ 

----- Junto se anexa fotocópia do BI e contribuinte”. -------------------------------------------------- 
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----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA,  segundo a qual, na parte que diz respeito ao Saneamento,  este encargo 

tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0302/07010402, onde, em 17 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 3.034,86 (três mil, trinta e quatro euros 

e oitenta e seis cêntimos), estando este Projecto / Acção previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 2.4.3., com o código 05 e número 24/2006  e com a dotação 

de € 2.003,32 (dois mil, três euros e trinta e dois cêntimos), e, na parte que diz respeito 

ao Abastecimento de Água, este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 0302/07010407, onde, na mesma data, existia um saldo disponível 

de € 35.579,29 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove euros e vinte e nove 

cêntimos), estando este Projecto/Acção previsto no Plano Plurianual de Investimentos, 

no Objectivo 2.4.4., com o código 02 e número 57/2006  e com a dotação de € 9.160,24 

(nove mil, cento e sessenta euros e vinte e quatro cêntimos). ------------------------------------ 

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

proposta de indemnização no valor de € 578,37 (quinhentos e setenta e oito euros e 

trinta e sete cêntimos), autorizando o respectivo pagamento ao proprietário supra 

identificado. ========================================================== 

083 - 310/302/410 - DRENAGEM FINAL DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 

MOIMENTA DA BEIRA - Indemnização ==================================== 

========== Oriundo do Senhor Vereador a Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO DE 

PAIVA MATOS, presente à reunião uma Proposta com o nº. 13/2006, datada de 17 do 



 FlFlFlFl.110 
______________ 

 
                                                           06.11.22 

 
Liv º .  127L iv º .  127L iv º .  127L iv º .  127     

                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 

                                                                   

 

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

----- “Para finalizar a obra de drenagem de águas pluviais de Moimenta da Beira, houve 

necessidade de abater 18 macieiras, propriedade do Sr. Arlindo Gomes Teixeira, 

morador no lugar da Regada, nesta vila de Moimenta da Beira. ---------------------------------- 

----- As macieiras encontravam-se no seu prédio rústico denominado a “regada”, no 

alinhamento do canal de drenagem de águas pluviais, pelo que era obrigatório o seu 

abate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Daí, eu propor que se indemnize o proprietário no valor de € 990,00, para cobrir o 

valor das macieiras referidas e o prejuízo na falta de produção. ---------------------------------- 

----- Junto se anexa fotocópia do BI e contribuinte”. -------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 0302/07010407 onde, em 17 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 35.290,11 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa euros e onze cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.4, 

com o Código 02 e número de Projecto 57/2006, com a dotação de € 8.871,06 (oito mil, 

oitocentos e setenta e um euros e seis cêntimos). --------------------------------------------------- 

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

proposta de indemnização no valor de € 990,00 (novecentos e noventa euros), 

autorizando o respectivo pagamento ao proprietário supra identificado. ============= 

084 - 310/302/422 – EMPREITADA DE DRENAGEM FINAL DA REDE DE ÁGUAS 
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PLUVIAIS DE MOIMENTA DA BEIRA – VALE DO MOÍNHO – Relatório final – 

Aprovação - Adjudicação ============================================== 

========== Oriundo da Comissão de Análise da Propostas, do concurso público em 

epígrafe, presente à reunião o Relatório Final, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual e pelas razões ali descritas 

é proposta a adjudicação da referida empreitada à empresa CONSTRUÇÕES DEMO, 

Ldª., pelo valor de € 340.446,47 (trezentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e 

seis euros e quarenta e sete cêntimos). ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a avaliação efectuada pela Comissão de Análise de 

propostas, a Câmara deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------- 

----- a) Adjudicar a empreitada de Drenagem Final da Rede de Águas Pluviais de 

Moimenta da Beira – Vale do Moinho, à empresa CONSTRUÇÕES DEMO, Ldª., de 

Moimenta da Beira, pelo montante de € 340.446,47 (trezentos e quarenta mil, 

quatrocentos e quarenta e seis euros e quarenta e sete cêntimos), com exclusão do 

IVA.; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Que, nos termos do n.º 2, do artigo 110.º, do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, 

a referida empresa seja notificada para apresentar caução; -------------------------------------- 

----- c) Que, nos termos do artigo 108º., do mesmo diploma legal, lhe seja enviada a 

minuta do respectivo contrato; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Que, nos termos do nº. 3, do referido artigo 110º., seja comunicada esta 

deliberação aos restantes concorrentes. ==================================== 
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085 - 310/999/000 - CONSOLIDAÇÃO DA MALHA VIÁRIA INTERMUNICIPAL - 

Contrato – Programa ================================================= 

========== Oriundo do GABINETE DE APOIO TÉCNICO DO VALE DO DOURO SUL, 

presente à reunião um ofício com a referência Pº. C.22 675, datado de 30 de Outubro, 

último, que acompanha as fichas resumo, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, relativamente à execução física e 

financeira das empreitadas que constituem a “Consolidação da Malha Viária 

Intermunicipal”, a cargo da Associação Regional de Municípios do Vale do Távora. ------- 

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

086 - 310/999/000 - INTEMPÉRIES - Regime excepcional de contratação de 

empreitadas ======================================================== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES, presente à reunião um fax, com a referência 1732/2006, datado de 6 

do corrente mês, registado nesta Câmara sob o n.º 8158, em 7 do mesmo mês, que 

acompanha o fax enviado ao Ministro de Estado e da Administração Interna, que nesta 

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

é solicitado ao Governo que, com a máxima urgência, crie um quadro de mecanismos 

expeditos de apoio aos Municípios, para acorrer às situações de crise mais urgentes. ---- 

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

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

  "Serviços Técnicos de Fomento" 
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087 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Moimenta da Beira - Aprovação ============================== 

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

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

deliberado aprovar genericamente a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

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

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

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

mês, presente à reunião a candidatura da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, 

com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de “Construção da Zona 

Desportiva e de Lazer do Alto do Facho”, apresentando para a 1ª Fase, a decorrer em 

2006, uma estimativa orçamental no montante de € 14.151,80 (catorze mil, cento e 

cinquenta e um euros e oitenta cêntimos), e para o ano de 2007, correspondente à 2ª 

Fase, uma estimativa orçamental no montante de € 69.745,50 (sessenta e nove mil, 

setecentos e quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), o que totaliza o montante de 

€ 83.897,30 (oitenta e três mil, oitocentos e noventa e sete euros e trinta cêntimos), a 

que corresponde um valor máximo de comparticipação desta Câmara, no montante de € 

32.500,00 (trinta e dois 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 
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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 previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 

tendo cabimento na rubrica orçamental orgânica-económica 03.03/08.05.01.02., onde, 

em 06/11/2006 existe uma dotação orçamental disponível de 31.498,87 €, o presente 

encargo, com o projecto/acção está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

objectivo 2.5.2., código 0104, e com o nº. 40/2004, onde em 06/11/2006 existe uma 

dotação de 13.500,00 €”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização das referidas obras, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), e 

uma comparticipação financeira de € 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos euros), 

sendo que, para o presente ano, apenas poderá ser pago 30% do valor da 

comparticipação, por razões de carácter orçamental. ----------------------------------------------- 

----- 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. ================= 
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088 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Passô - Aprovação ======================================== 

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

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

deliberado aprovar genericamente a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

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

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

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

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

elaboração do referido Protocolo relativo às obras de “Pavimentação de diversos 

Arruamentos na Freguesia de Passo”, apresentando uma estimativa orçamental no 

montante 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 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 



 FlFlFlFl.116 
______________ 

 
                                                           06.11.22 

 
Liv º .  127L iv º .  127L iv º .  127L iv º .  127     

                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 

                                                                   

 

das considerações técnicas previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 

tendo cabimento na rubrica orçamental orgânica-económica 03.03/08.05.01.02., onde, 

em 06/11/2006 existe uma dotação orçamental disponível de 31.498,87 €, o presente 

encargo, com o projecto/acção está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

objectivo 2.4.2., código 06, e com o nº. 26/2004, onde em 06/11/2006 existe uma 

dotação de 23.157,73 €”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização das referidas obras, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

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

e uma comparticipação financeira de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), 

sendo que, para o presente ano, apenas poderá ser pago 30% do valor da 

comparticipação, por razões de carácter orçamental. ----------------------------------------------- 

----- 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.  ================= 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

089 - 360/337/3.06 - OBRAS PARTICULARES - Pedido de informação prévia para 

construção de uma moradia unifamiliar - Reanálise solicitada pela reunião de 

Câmara realizada em 06/09/27 ========================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

27 de Setembro, último, a folhas 171, ponto 137, do livro de actas n.º 126, em que foi 

deliberado solicitar aos Serviços Técnicos da DPOM uma reanálise do processo, tendo 

em conta as eventuais implicações com o futuro traçado do IC-26, à semelhança de 

casos idênticos projectados para a mesma área, presente à reunião o processo, 

relativamente  ao pedido de informação prévia para a construção de uma moradia 

unifamiliar que a Senhora FERNANDA DA CONCEIÇÃO ANDRADE CASIMIRO, 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Rebolal", Freguesia de Arcozelos,  

acompanhado da informação técnica n.º 117-OS/DPOM/06, datada de 09 do corrente 

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

integrante em que, pelos motivos alí descritos, mantém os pareceres das informações 

técnicas n.ºs 85-OS/DPOM/06, datada de 4/07/2006, e n.º 98-OS/DPOM/06, datada de 

11/09/06. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Dado que são cumpridos os afastamentos regulamentares e os índices 

preconizados pelo Plano Director Municipal, e mantendo, ainda, a distância de 250 

metros relativamente ao traçado previsto para o "IC26", a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o pedido de informação prévia. ========================== 

090 - 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 
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de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, 

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

se identificam "PROCESSOS SIMPLES", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES"  e "PROJECTOS DE ESPECIALIDADES" que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 03 do referido mês de Novembro, foram deferidos  pelo Vice-

Presidente, LUIS CARLOS PEREIRA SILVA e Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA: -------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LD.ª, para prorrogação da licença de 

construção n.º 393/04, relativamente à construção de um edifício plurifamiliar e 

comercial, que pretende levar a efeito no lote n.º2, no loteamento a que se refere o 

alvará n.º 03/01, sito no lugar denominado "Covas de Barro", nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 80.02; ---------------------------------------------------------------- 

----- ACÁCIO DE CARVALHO, para construção de arrumos agrícolas, com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Bilfo", na Freguesia de Baldos, 

a que se refere o Proc.º n.º 287.06; ----------------------------------------------------------------------- 

----- JORGE ANTÓNIO GOMES, para construção de arrumos agrícolas, com área de 

40m2, que pretende levar a efeito no Largo da Cabine, na localidade e Freguesia de 

Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 334.06; ---------------------------------------------------------

--- MANUEL JOÃO GERTRUDES FERNANDES, para construção de arrumos agrícolas, 
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com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Carril", na 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 338.06; ------------------------------------------- 

----- FAUSTINO FERREIRA BOTELHO, para acabamentos da sua casa de habitação, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Levada", Freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º n.º 366.06. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

----- ÂNGELO TEIXEIRA LOPES, para colocação de um telhado na sua habitação, com 

a área de 80m2, que pretende levar a efeito na Rua da Escola, na Vila de Alvite, a que 

se refere o Proc.º n.º 355.06, devendo o requerente não mexer na estrutura resistente do 

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

----- EULÁLIA DA SILVA PAULO, para construção de um muro de vedação com 4 

metros e ocupação da via pública em 4m2, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Lameira", na localidade de Carapito, Freguesia de Peravelha, a que se 

refere o Proc.º n.º 357.06, devendo a requerente solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

o respectivo alinhamento, bem como salvaguardar a normal circulação de trânsito e 

peões no referido lugar; -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA AUGUSTA DE JESUS TEIXEIRA MARGARIDA, para substituição do 

telhado da sua casa de habitação, com a área de 80m2, sita na localidade de Toitam, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 358.06, devendo a requerente não 

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

----- CARLOS JUBILADO BOTELHO, para colocação da pedra existente nas paredes à 
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mostra, e  ocupação da via pública, com área de 14m2, que pretende levar a efeito na 

localidade e Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 359.06, devendo o 

requerente salvaguardar a normal circulação de trânsito e peões na referida localidade; - 

----- DAVID DA MOTA BOTELHO, para reparação de uma armação da casa de arrumos, 

com a área de 35m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cimo do Lugar", 

na localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 

360.06, devendo a requerente não mexer na estrutura resistente da casa; ------------------- 

----- ANTÓNIO JOSÉ SILVA, substituição e reparação do telhado de uma habitação, com 

a área de 102m2, que pretende levar a efeito na Rua da Fonte, na localidade e 

Freguesia de Segões, a que se refere o Proc.º n.º 361.06, devendo o requerente não 

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

----- EDUARDO ALCINO BERNARDO, para colocação do telhado numa cozinha, sita no 

lugar denominado "Fontainhas", Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 364.06, 

devendo o requerente não mexer na estrutura resistente do telhado; --------------------------- 

----- LUIS JESUS TEIXEIRA,  para reparação de um telhado, sito na Rua do Saco, na 

localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 365.06. --  

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

----- JOSÉ MANUEL DA FONSECA FAJARDO TAVARES, para construção de uma 

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

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 20.06; --------------------------------------- 

----- ROGÉRIO ANTÓNIO LOPES PAULO, para reconstrução de um edifício destinado a 
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garagem e arrumos, que pretende levar a efeito na Rua das Presas, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 71.06; --------------------------------------------- 

----- JOÃO MORAIS, para alteração de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a 

efeito na Rua do Outeiro, na localidade e Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 

241.06. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

091 – 360/338/151.98 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração ao projecto inicial ============================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor ANTÓNIO 

JOAQUIM LOPES, relativamente à alteração ao projecto inicial de reconstrução e 

ampliação de uma casa habitação, sita na Rua do Poço, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, presentes à reunião a alteração ao projecto inicial. ------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 238-

RJ/DPOM/2006, datada de 09 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

projecto de arquitectura inicial. ============================================ 

092 – 360/338/319.99 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um edifício de habitação e comércio - Telas finais ============== 



 FlFlFlFl.122 
______________ 

 
                                                           06.11.22 

 
Liv º .  127L iv º .  127L iv º .  127L iv º .  127     

                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 

                                                                   

 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor JOÃO 

FERNANDO AMADO ANTUNES, relativamente à construção de um edifício de 

habitação e comércio, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Chão das 

Vinhas", Freguesia de Arcozelos, presente à reunião as telas finais. --------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 237-

RJ/DPOM/2006, datada de 09 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

emite parecer favorável ao projecto de arquitectura, dando conta que, as alterações 

efectuadas ao projecto de arquitectura, provocaram alterações aos projectos de 

especialidades, nomeadamente no projecto de redes prediais de águas e esgotos. -------- 

DELIBERAÇÃO: De acordo com a informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar as alterações ao projecto de arquitectura e solicitar o projecto de 

redes prediais e de esgotos. ============================================= 

093 – 360/338/549.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alterações ao projecto de um pavilhão destinado a atelier de escultura - Telas 

finais ============================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta à Firma  

NOEL MONTEIRO ESCULTURA, LD.ª, relativamente às alterações ao projecto de um 

pavilhão destinado a atelier de escultura, que pretende levar a efeito no lugar 
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denominado "Cimo de Vila", na localidade e Freguesia de Paçô, presentes à reunião as 

telas finais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 239-

RJ/DPOM/2006, datada de 09 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

emite parecer favorável ao projecto de arquitectura, dando conta que, as alterações 

efectuadas ao projecto de arquitectura, não provocaram alterações aos projectos de 

especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Telas finais. ====== 

094 – 360/338/296.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de arrumos e garagem ====================================== 

========== 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 

NUNO ALBERTO CAIRES DE ABREU, relativamente à construção de arrumos e 

garagem, que pretende levar a efeito no lugar denominado "São Miguel",  Freguesia de 

Paradinha, presentes 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 236-

RJ/DPOM/2006, datada de 09 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 
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especialidades e emitir a respectiva licença de construção. ====================== 

095 – 360/338/393.04 – OBRAS PARTICULARES – Alteração de um posto de 

abastecimento de combustíveis - Alterações aos projectos de arquitectura e de 

especialidades ======================================================= 

========== No seguimento do Despacho do Vice-Presidente, LUIS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA, em que decidiu solicitar os elementos em falta à TOTAL 

PORTUGAL PETRÓLEOS, SA, relativamente à alteração de um posto de abastecimento 

de combustíveis, sito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, 

presentes à reunião as alterações aos projectos de arquitectura e de especialidades. ---- 

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

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

OS/DPOM/2006, datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

projectos de arquitectura e de especialidades. ================================ 

096 – 360/338/540.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== 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 

ACÁCIO MOTA MARTINS, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar e 
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anexo, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Paiva", na localidade e 

Freguesia de Segões, presentes 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 243-

RJ/DPOM/2006, datada de 14 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

097 – 360/338/81.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar - Telas finais =============================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar à Firma CONSTRUÇÕES 

ANTÓNIO ALMEIDA & FILHO, LD.ª, o termo de responsabilidade do Autor do Projecto, 

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

lote n.º 19, no loteamento a que se refere o alvará n.º 03/01, sito no lugar denominado 

"Monte do Facho ou Nozedo", Freguesia de Moimenta da Beira, presentes à reunião as 

telas finais, acompanhadas do documento solicitado. ----------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 231-

RJ/DPOM/2006, datada de 08 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais. ====== 

098 – 360/338/23.06 – OBRAS PARTICULARES – Parque Eólico - Licenciamento de 

construção - Apresentação de esclarecimentos solicitados =================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar o documento de legitimidade ao 

GRUPO ENERSIS, relativamente ao Parque Eólico da Serra de Leomil constituído por 

seis geradores e por um edifício que acolherá os comandos do parque e uma 

subestação eléctrica, presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos em 

falta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 66-

LS/DPOM/2006, datada de 15 do corrente mês, do seguinte teor: ------------------------------- 

----- "A presente informação surge perante os elementos recentemente entregues e os 

esclarecimentos agora prestado pela requerente, após a sua pretensão ter merecido o 

teor do Despacho do Sr. Vereador em Regime de Permanência, Dr. Jorge Costa, datado 

de 22/09/2006, que, por sua vez, surgiu perante o teor da informação destes serviços 

com o n.º 56-LS/DPOM/2006, datada de 21/09/2006. ----------------------------------------------- 

----- Assim, perante os elementos entregues e os mais recentes esclarecimentos 

prestados pelo requerente, emite-se parecer favorável ao projecto de arquitectura do 

Parque Eólico de Leomil. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Entretanto, emite-se parecer favorável aos respectivos projectos das especialidades 
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entregues. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Pelo exposto, entende-se haver condições para a emissão da(s) respectivas(s) 

licença(s) de construção". ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura e de especialidades, e emitir a respectiva licença. ==================== 

099 – 360/338/187.06 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um centro 

comercial - Impacte semelhante a um loteamento =========================== 

========== Oriundo dos Serviços Técnicos da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO e relativamente ao assunto em epígrafe, presente à 

reunião a informação n.º 284-SV/DPOM/2006, datada de 30 de Outubro, último, relativa 

a construção de um centro comercial que o Senhor ANTÓNIO JOÃO DOS SANTOS 

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

Moimenta da Beira, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, informa que a pretensão  se 

enquadra nas alíneas a) e c), do art.º 20.º, do Regulamento Municipal de Urbanização, 

Edificação e Taxas, ou seja,  possui impacte semelhante a um loteamento. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo baixe 

novamente à Técnica Arquitecta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA para 

reanalisar o processo, tendo em consideração todas as deliberações desta Câmara 

sobre o assunto. ====================================================== 

100 – 360/338/301.06 – OBRAS PARTICULARES – "Processo simples" - Pedido de 



 FlFlFlFl.128 
______________ 

 
                                                           06.11.22 

 
Liv º .  127L iv º .  127L iv º .  127L iv º .  127     

                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 

                                                                   

 

autorização para abertura de um portão no muro de vedação do logradouro ===== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu que os Serviços Técnicos da DPOM 

informassem o pedido de autorização para abertura de um portão no muro de vedação 

do logradouro que a Senhora RUTH DURÃES MENA E SILVA, pretende levar a efeito 

no lote n.º 44, do loteamento a que se refere o alvará n.º2/2001, sito no lugar 

denominado "Pedreguais", na Vila de Leomil, presente à reunião o processo 

acompanhado da informação técnica n.º 118-OS/DPOM/2006, datada de 11 do corrente 

mês, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta 

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

pelos motivos alí descritos, emite parecer desfavorável. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do portão, 

aprovar o pedido e emitir a respectiva licença, devendo o estudo para a intervenção ser 

previamente submetido aos serviços técnicos desta Câmara, e que a obra seja 

acompanhada pelo Engenheiro JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES. -------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o arrendatário que estas 

obras não constituem benfeitorias ou qualquer outra contrapartida contratual. ======== 

101 – 360/991/123.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer -  

Constituição de compropriedade  ======================================== 

========== Oriundo dos Senhores MARIA ALICE COSTA e OUTROS, presente à 

reunião um pedido de parecer, à constituição de compropriedade resultante da partilha 
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de bens rústicos, nos termos do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que 

alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - 

AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 67-

LS/DPOM/2006, datada de 17 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

102 – 360/991/124.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer -  

Constituição de compropriedade  ======================================== 

========== Oriundo dos Senhores MARIA ALICE COSTA e OUTROS, presente à 

reunião um pedido de parecer, à constituição de compropriedade resultante da partilha 

de bens rústicos,  nos termos do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que 

alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - 

AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 68-

LS/DPOM/2006, datada de 17 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão em 
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conformidade. ======================================================== 

 04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Acção Social” 

103 – PROGRAMA RECUPERA – Programa municipal de apoio à habitação – 

Análise de candidatura ================================================ 

========== Presente à reunião o processo de candidatura ao programa referenciado 

em epígrafe, relativo à Senhora MARIA DA ENCARNAÇÃO FERNANDES, residente em 

Alvite, para recuperação de uma casa de habitação sita em Alvite, acompanhado da 

informação da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, nº. 40-

LS/DEPE, de 07 do corrente mês, do seguinte teor:--------------------------------------------------

----- “ A presente informação surge no seguimento do Despacho do Sr. Vereador em 

Regime de Permanência, Dr. Jorge Costa, datado de 09/07/2006, que, por sua vez, teve 

por base a informação nº. 06/DASC/2006, datada de 18/04/2006. O Despacho em causa 

apontava para que estes serviços avaliassem a situação da habitação do requerente, 

nomeadamente, se a reconstrução da mesma seria possível com um orçamento de 

8.000,00 (oito mil Euros). Assim após visita ao local e posterior avaliação da situação, 

concluiu-se que a intervenção necessária passa pela construção da cobertura, 

introdução de divisórias, construção de instalações sanitárias e execução de 

acabamentos. Neste contexto, entende-se que o montante de 8.000,00 (oito mil Euros), 

embora não suficiente para a intervenção integral em causa, deverá ser suficiente para a 

construção da cobertura.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A informação técnica trás inserta a informação do Sector de CONTABILIDADE, 

datada de 08 do corrente mês, segundo a qual: ------------------------------------------------------

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

execução orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 

54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 04/080701, onde, em 08 de Novembro existia um saldo disponível de € 

23.558,87 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e oito euros e oitenta e sete 

cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.3.2., Código 0104 e nº. 21/2004, com a dotação de € 8.000,00 (oito mil 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro no 

montante de € 8.000,00 (oito mil euros), para a construção das paredes exteriores e 

divisórias, bem como da reparação da cobertura, da referida casa de habitação,  

devendo, para este efeito específico, ser elaborado um protocolo de colaboração com a 

respectiva Junta de Freguesia, respeitando os pressupostos do Regulamento do 

Programa “RECUPERA”. ================================================ 

“Educação, Cultura e Desporto” 

104 – 710/714/300 – ENSINO PRÉ E PRIMÁRIO – Auxílios económicos para alunos 

carenciados do 1.º Ciclo do Ensino Básico ================================ 

========== Oriunda da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente à 

reunião a Informação n.º 28/DASC/2006, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrita e dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da lista dos alunos 

carenciados, indicando os valores a pagar por refeição, no âmbito dos auxílios 

económicos para o 1.º Ciclo do Ensino Básico.-------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento nas rubricas orçamentais 

orgânico-económicas 04/040301 e 04/040701, onde, em 16 do corrente mês, existe um 

saldo disponível de € 4.825,28 (quatro mil oitocentos e vinte e cinco euros e vinte e oito 

cêntimos) e € 3.115,11 (três mil cento e quinze euros e onze cêntimos), 

respectivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

alunos carenciados, autorizando o pagamento dos respectivos valores por refeição. === 

105 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares -  

Programa de transportes escolares do ensino básico – Proposta de ajustamento 

dos valores a pagar por mês  =========================================== 

========== No seguimento do encerramento de onze estabelecimentos de ensino do 

1º. Ciclo do Ensino Básico, e à deslocação de alunos para actividades de 

enriquecimento curricular, presente à reunião uma proposta do Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com os ajustamentos dos valores a pagar 

por mês, relativamente aos circuitos de transportes escolares a realizar, durante o ano 

lectivo 2006/2007, e a protocolar com as seguintes Instituições que colaboram com este 
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Município no Programa de Desenvolvimento e Extensão da Educação Pré-Escolar, cujo 

objecto é a prestação de serviços vocacionados para o atendimento à criança, 

proporcionando-lhes actividades educativas e de apoio à família: ------------------------------- 

----- 1. Associação Gente da Nave;------------------------------------------------------------------------ 

----- 2. Centro Social e Cultural de Sever;---------------------------------------------------------------- 

----- 3. Centro Paroquial de Caria;-------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo da Torre;----------------------------------- 

----- 5. Casa do Povo de Leomil;---------------------------------------------------------------------------- 

----- 6. Associação de Solidariedade de S. Martinho - “Casa Nossa”;---------------------------- 

----- 7. Associação Cultural e Recreativa de Solidariedade Social de Vila da Rua;----------- 

----- 8. Associação Recreativa, Cultural e Solidariedade Social da Freguesia de Paçô;----- 

----- 9. Junta de Freguesia do Vilar.------------------------------------------------------------------------ 

----- 10. Junta de Freguesia de Baldos.------------------------------------------------------------------- 

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

cumprimentos das alíneas l) e m), do nº. 1, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, concordar com a proposta apresentada pelo referido Vereador, aprovando o 

pagamento dos respectivos valores e os Protocolos inerentes a cada instituição, 

autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. ==================== 

106 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes escolares - Pedido 

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL TEIXEIRA FERREIRA, Encarregado de 
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Educação da aluna CRISTIANA FILIPA MATIAS TEIXEIRA, residente em Espinheiro, 

Freguesia de Alvite, presente à reunião um pedido, datado de 25 de Setembro, último, 

solicitando a isenção do passe escolar, em virtude dos seus fracos recursos económicos 

não lhe permitirem o pagamento do mesmo.----------------------------------------------------------- 

----- Submetido este assunto à apreciação da Técnica Superior de  Serviço Social, 

PALMIRA SANTOS CALHAU LOURENÇO, a mesma prestou a seguinte informação:----- 

----- “O agregado Familiar da aluna em causa é constituído por 5 elementos: o casal,3 

filhos sendo estes estudantes ( um no 1º. ano outro no 6º. Ano e outro no 10º. ano).-------

----- O casal possui uma vacaria com 18 vacas o que lhe permite auferir só de leite o 

valor de € 1300 mensais. Mostram que são agricultores com muitos recursos, possuindo 

para além de viatura ligeira, tractor e outras máquinas agrícolas. A habitação é própria 

com boas condições de habitabilidade.-------------------------------------------------------------------

------Trata-se de uma família com bons rendimentos.------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto sou de parecer de que aluna não deverá ser isentada de pagamento 

de passe escolar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

indeferir o pedido de isenção de pagamento do passe escolar. ===================  

107 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes escolares - Pedido 

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

========== Oriundo da Senhora ANABELA JESUS SANTOS PINTO, Encarregado de 
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Educação da aluna SUSANA CATARINA SANTOS PINTO, residente em Mileu, 

Freguesia de Caria, presente à reunião um pedido, datado de 13 de Outubro, último, 

solicitando a isenção do passe escolar, em virtude dos seus fracos recursos económicos 

não lhe permitirem o pagamento do mesmo. ----------------------------------------------------------- 

----- Submetido este assunto à apreciação da Técnica Superior de Serviço Social, 

PALMIRA SANTOS CALHAU LOURENÇO, a mesma prestou a seguinte informação:----- 

----- “O agregado Familiar da aluna em causa é constituído por 8 elementos: o casal, 5 

filhos sendo 4  estudantes ( um no 2º. ano , dois no 7º. Ano e outro no 10º. ano) e o avô 

materno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Trata-se de uma família com dificuldades económicas. A mãe é doméstica e o pai é 

pastor. (tem apenas 6 ovelhas). A habitação é própria mas com fracas condições de 

habitabilidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Como rendimentos possuem apenas o valor do Rendimento Social de Inserção de € 

400.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto sou de parecer de que aluna deverá ser isentada de pagamento de 

passe escolar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

isentar a referida aluna de pagamento do respectivo passe escolar. ================ 

108 – 710/714/500 – INSTRUÇÃO – Ensino Secundário e Superior – Protesto ===== 

========== Oriundo da Associação de alunos, da Escola Secundária Dr. Joaquim Dias 
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Rebelo, presente à reunião um “Protesto”, do seguinte teor: --------------------------------------

----- “Vêm por este meio os alunos da Escola Secundária Dr. Joaquim Dias Rebelo desta 

Vila de Moimenta da Beira, representados pela sua Associação de alunos, entregar este 

protesto a V. Excelência como justificação de terem feito esta greve, passando a expor 

as suas razões:-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----1º. Queremos a redução da carga horária com disciplinas que em nada beneficiam o 

nosso currículo de estudantes, mas sim servem unicamente para justificar a nossa 

presença nesta Escola.---------------------------------------------------------------------------------------

----- 2º. Não queremos aulas de substituição, devido ao excesso de carga horária, e se 

as tivermos queremos que sejam espaços de tempo onde possamos adiantar outros 

trabalhos de outras disciplinas.----------------------------------------------------------------------------- 

----- 3º. Queremos uma escola justa com exames que reflictam as matérias estudadas ao 

longo do ano, e sem erros que prejudiquem os alunos nas médias finais.----------------------

----- 4º. Queremos que os nossos professores sejam tratados como Docentes que são e 

se possam sentir bem profissionalmente, pois o seu estado de espírito reflecte-se na sua 

forma de nos ensinar, e isso em nós.--------------------------------------------------------------------- 

----- 5º. Queremos muito mais mas fica para a próxima.---------------------------------------------

----- Assim sendo, agradecíamos que nos ajudasse como Presidente da Câmara 

Municipal, para que estes futuros e cativos munícipes possam ter um futuro melhor e a 

sua voz seja mais forte.---------------------------------------------------------------------------------------

----- Obrigado.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Os Alunos”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

109 – 720/715/000 -  SERVIÇOS DE SAÚDE- Administração Regional de Saúde do 

Centro – Comissão técnica de apoio ao processo de requalificação de rede de 

urgência geral – Discussão pública ====================================== 

========== Oriundos do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e  da Saúde, do 

Ministério da Saúde, e da Administração Regional de Saúde do Centro, de Coimbra, 

presentes à reunião os ofícios com as referências nº. 12809 e 15472,  datados de 08  e 

02 do corrente mês, respectivamente,  que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante,  a informar que o processo referenciado 

em epígrafe se encontra em discussão pública até ao final do corrente mês de 

Novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

110 – 720/722/000 – MERCADO SOCIAL DE EMPREGO – Programa de estímulo à 

oferta de emprego – Iniciativa local de emprego (ILE´s) ====================== 

========== Oriundo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Centro de 

Emprego de Lamego, presente à reunião o ofício n.º. 2656, datado de 10 de Outubro, 

último, para que, nos termos do estipulado na alínea a) do n.º. 24 da Portaria 196 – 

A/2001, de 10 de Março com a redacção dada pela Portaria n.º. 255/2002, de 12 de 

Março, a Câmara emita parecer sobre a candidatura ao Programa de Estímulo à oferta 

de emprego – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s), relativo ao processo de DAVID 
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COSTA – Desenhos de Construção Unipessoal, lda.----------------------------------------------- 

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

iniciativa local de emprego proposta, face à relevância sócio-económica do projecto a 

implementar. ========================================================= 

111 – 710/731/000 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR - Protocolo de Colaboração ======================== 

========== Oriundos da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, para 

conhecimento e aprovação, nos termos da alínea l), do n.º 1, do artigo 64º., da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, presentes à reunião os Protocolos estabelecidos com as 

Instituições que colaboram com este Município, no Programa de Desenvolvimento e 

Expansão da Educação Pré-Escolar, cujo objecto é a prestação de serviços 

vocacionados para o atendimento à criança, proporcionando-lhes actividades educativas 

e de apoio à família, no ano lectivo 2006/2007:-------------------------------------------------------- 

----- 1. Associação Gente da Nave;------------------------------------------------------------------------ 

----- 2. Centro Social e Cultural de Sever;---------------------------------------------------------------- 

----- 3. Centro Paroquial de Caria;-------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo da Torre;----------------------------------- 

----- 5. Casa do Povo de Leomil;---------------------------------------------------------------------------- 

----- 6. Associação de Solidariedade de S. Martinho - “Casa Nossa”;---------------------------- 

----- 7. Associação Cultural e Recreativa de Solidariedade Social de Vila da Rua;----------- 

----- 8. Associação Recreativa, Cultural e Solidariedade Social da Freguesia de Paçô;----- 
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----- 9. Junta da Freguesia do Vilar;----------------------------------------------------------------------- 

----- 10. Junta de Freguesia de Baldos;------------------------------------------------------------------- 

----- 11. Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira;-------------------------------- 

----- 12. Artenave Atelier.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

cumprimentos da alínea l), do nº. 1, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 

aprovar os referidos Protocolos, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua 

assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

112 – 020/005/000 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – Marcação de data, hora e 

respectiva convocatória  ============================================== 

========== Considerando a necessidade de aprovar o projecto do Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água, o Senhor Presidente propôs, verbalmente, a 

convocação de uma reunião extraordinária da Câmara, a realizar no próximo dia 29, 

pelas 09H30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face às razões invocadas pelo Senhor Presidente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no nº.1, do artº. 63º., da Lei nº. 

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

uma reunião extraordinária para o próximo dia 29, pelas 09H30, ficando, deste modo, 

feita a respectiva convocatória. =========================================== 

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

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

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

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

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

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

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

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

 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 
 

 

 

 

 

 


