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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE DE DEZEMBRO DO ANO 

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

ACTA Nº. 28/06  

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

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

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

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

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

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 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 Presidente da Câmara,                                                                                                                                                                                                                                  

e os outros na de Vereadores, para realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi 

estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 02 de 

Novembro de 2005, exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de actas 123, cuja ordem do 

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

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

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

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

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

01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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143 – 020/011/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES –

Protocolo entre a Associação Nacional Municípios Portugueses e a Associação 

Empresarial  de Portugal relativo à iniciativa “Compro o que é nosso” ========== 

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

circular com referência nº. 171/2006-PB, datada de 05 do corrente mês, a informar que 

ANMP vai subscrever um protocolo com a AEP, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, que visa associar os 

municípios portugueses  à iniciativa “Compro o que é nosso”, valorizando a produção 

nacional.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

concordar com a adesão assumida pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, relativamente à iniciativa subscrita no referido protocolo. ============= 

144 - 020/019/000 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICÍPIOS COM CENTRO 

HISTÓRICO ========================================================= 

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

ofício nº. 728, datado de 24 de Novembro, último, a enviar as conclusões gerais do “XI 

Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico”. ------------------------------------------- 

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

145 – 020/023/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Quotas em 2007 ====================================================== 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião a 
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circular com referência  nº. 162/2006-PBA, datada de 21 de Novembro, último, que nesta 

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

que o valor da quota, para o ano de 2007, é no montante de € 5.435,00 (cinco mil, 

quatrocentos e trinta e cinco euros), e que o mesmo não será alterado até ao fim do 

mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a quota no montante de € 5.435,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco euros), a 

pagar à Associação Nacional de Municípios Portugueses, devendo ser inscrita esta 

verba no orçamento do próximo ano. ======================================= 

146 – 020/023/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Intempéries ========================================================= 

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

e-mail, datado de 29 de Novembro, último, a informar que se encontra disponível na 

página reservada aos associados a comunicação enviada ao Ministro  de Estado e da 

Administração Interna, sobre as intempéries cuja cópia anexa,  que nesta acta se 

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

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA                                                                                           

“ Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

147 – 110/195/000 – CASA NOSSA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE S. 
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MARTINHO ========================================================== 

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

ofício sem referência, datado de 13 do corrente mês, a enviar o Plano de Actividades e 

Orçamento para o ano de 2007, bem como Parecer do Conselho Fiscal e, ainda, cópias 

das actas da Direcção e Assembleia Geral. ------------------------------------------------------------ 

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

148 – 120/140/000 – PROCESSO DISCIPLINAR – Nomeação de Instrutor ========= 

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

27 de Setembro, último, exarada a folhas 145, ponto 120, do livro de actas nº. 126, em 

que foi deliberado solicitar à CCDRN, e aos Municípios de Armamar, Lamego, 

Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva, que indicassem um instrutor para o 

processo disciplinar instaurado ao Técnico Superior Assessor Principal, Engenheiro 

JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião a informação do Chefe da Divisão 

Administrativa, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO,  que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que nenhuma 

das entidades atrás referidas mostrou disponibilidade, pelo que, se assim o entender, 

poderá a Câmara diligenciar a nomeação de novo instrutor para o referido processo 

disciplinar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  A propósito, o Gabinete Jurídico emitiu o Parecer nº. 35.06, do seguinte teor: -------- 

-----“A propósito da disciplina que há-de vigorar na nomeação dos instrutores de 

processos disciplinares rege o artigo 51.º do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e 
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Agentes da Administração Central, Regional e Local que, na parte final do seu n.º 2, 

dispõe que os órgãos executivos podem nomear um funcionário ou agente “requisitado a 

outro serviço”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dentro desta conformidade e sempre com o devido respeito por opinião contrária, 

parece-nos que o Instrutor, no caso vertente, deve ser requisitado a outro serviço.---------

----- Dispõe o n.º 6 do artigo acima citado que as funções do Instrutor preferem a 

quaisquer outras que o funcionário ou agente nomeado tenha a seu cargo, podendo 

determinar-se, quando tal seja exigido pela natureza e complexidade do processo, que 

aquele fique exclusivamente adstrito à função de Instrução. --------------------------------------

----- Por tudo quanto se tem vindo a referir, parece-nos sensato e razoável e 

consentâneo com a norma aplicável ao caso que se requisite funcionário a um serviço, a 

qualquer serviço, a funcionar na Vila de Moimenta da Beira de preferência com 

adequada formação jurídica”.------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor do referido Parecer Jurídico, a Câmara deliberou, 

por maioria, com a abstenção da Vereadora, ISABEL MARIA SOARES PINTO 

ZACARIAS, solicitar ao Conselho Executivo da Escola EB2/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo, 

a requisição do funcionário, Dr. JOAQUIM FILIPE SANTOS RODRIGUES, a fim de ser 

Instrutor do processo Disciplinar instaurado por esta Câmara. ==================== 

149 – 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS  - Horário de funcionamento de 

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

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 68º., da Lei nº. 
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169/99, de 18 de Setembro, presente à reunião para ratificação os Despachos do 

Senhor Vice-Presidente, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, datados de 30 de 

Novembro, último, a deferir os seguintes horários de funcionamentos de 

estabelecimentos comerciais. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- FILIPE ANDRÉ OLIVEIRA PEREIRA, com estabelecimento comercial de “MÓVEIS", 

sito na Avenida Sá Carneiro, nº. 23, nesta Vila: -------------------------------------------------------

----- "De Segunda a Sexta das 09H00 às 19H00, e ao Sábado das 09H00 às 13H00, com 

interrupção  para  o  almoço das 12H00  às 14H00  e  com  encerramento semanal  ao 

Domingo ”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MEDIPLENO – MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, com estabelecimento comercial de 

“MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA", sito na praceta Fernão Mergulhão, nesta Vila: ------------------

----- "De Segunda a Domingo das 09H00 às 17H00, com interrupção para o almoço das 

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

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

150 – 150/997/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL  MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Redes de gás/empresa concessionária – Taxa por ocupação do domínio público 

municipal - Acórdão do STA ============================================ 

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

circular com referencia nº. 164/2006-TC, datada de 24 de Novembro, último, que nesta 

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

para o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, segundo o qual as empresas 
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concessionárias de redes de gás estão sujeitas ao pagamento de taxas pela ocupação 

do domínio público municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

concordar com a interpretação jurídica proferida no referido acórdão e assumida pela 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. ============================= 

151 – 380/995/000 – FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – Bar 125 Azul ================ 

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

25 de Outubro, último, exarada a folhas 5, ponto 007, do livro de actas nº. 127, em que 

foi deliberado propor ao Governo Civil do Distrito de Viseu que proceda à redução do 

horário de funcionamento até às 24H00, ou até o possível encerramento do 

estabelecimento referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício nº. 07703, datado 

de 02 de Novembro, último, do referido Governo Civil, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a informar que não possui 

dados que possam conduzir a aplicação da medida prevista no artigo 48º. do Decreto-

Lei nº. 316/95, o que poderia acontecer depois de esgotadas todas as outras 

possibilidades legalmente previstas do cumprimento da legalidade. ---------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico para emitir parecer sobre o 

enquadramento legal dos procedimentos adoptados, quer pela Câmara Municipal, quer 

pelo Governo Civil, presente à reunião o parecer nº. 31.06, datado de 21 de Novembro, 

último, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “A medida de polícia de encerramento de salas de dança e estabelecimentos de 
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bebidas, bem como a redução do seu horário de funcionamento, é uma medida que só 

pode ser aplicada “quando esse funcionamento se revele susceptível de violar a ordem, 

a segurança ou a tranquilidade públicas”.---------------------------------------------------------------

----- O despacho que ordenar o encerramento deve conter, para além da sua 

fundamentação concreta, a indicação dos condicionamentos a satisfazer para que a 

reabertura seja permitida. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- As medidas de polícia acima referidas, consagradas no artigo 48.º do Decreto-Lei 

n.º 316/95, de 28 de Novembro, competem ao Governador Civil.--------------------------------- 

----- As medidas concretamente acima referidas só devem ser aplicadas depois de 

esgotadas todas as outras possibilidades legalmente previstas.---------------------------------- 

----- Resulta da informação n.º574 Fisc, datada de 16 de Outubro de 2006, que, “depois 

de efectuadas algumas averiguações … não há registos de quaisquer incidentes 

ocorridos no estabelecimento em causa”.--------------------------------------------------------------- 

----- O estabelecimento em causa é denominado Bar 125 Azul, sito ao alto do Pombo, na 

Vila de Moimenta da Beira ----------------------------------------------------------------------------------

----- O referido estabelecimento de restauração e bebidas, Bar 125 Azul, tem o alvará n.º 

04/2003, datado de 10 de Junho.-------------------------------------------------------------------------- 

----- Resulta do ofício do Governo Civil do Distrito de Viseu, com a referência G-

701/2006-04724, que não foi solicitado o parecer do Governador Civil, a que se refere o 

artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-lei n.º 57/2002, de 11 de Março. -------------------------------------- 

----- Também não foi feita a consulta a que se refere o artigo 4.º do Diploma acabado de 
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citar, não tendo, pois, o Governador Civil se pronunciado, quanto à localização do 

estabelecimento em causa mas quanto aos aspectos de segurança e de ordem pública 

que o funcionamento do dito estabelecimento pudesse implicar. --------------------------------- 

----- Dão-se aqui por reproduzidos os documentos que aludem à competência das 

Câmaras Municipais para estabelecer os horários de funcionamento dos 

estabelecimentos do tipo do Bar 125 Azul.-------------------------------------------------------------- 

----- Por tudo quanto acima se referiu, não havia, à data em que foi elaborada a 

informação 567 Fisc, de 16 de Outubro de 2006, nem anteriormente à referida data, 

factos que indiciassem que o funcionamento do Bar 125 Azul se revelavam susceptíveis 

de violar a ordem, a segurança ou a tranquilidade públicas. --------------------------------------- 

----- Afigura-se-nos, pois, que, no caso concreto, o procedimento do Governo Civil é 

conforme à lei. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Reitera-se que as medidas previstas no citado artigo 48.º do Decreto – Lei n.º 

316/95,de 28de Novembro, só devem ser aplicadas depois de esgotadas todas as outras 

possibilidades legais. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Compete à Câmara Municipal, no cumprimento da legalidade exarar despacho a 

indicar ao proprietário do Bar 125 Azul os condicionamentos por ele a satisfazer para 

que o referido estabelecimento continue a laborar”. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo como objectivo uma melhor fundamentação para a decisão a 

tomar, e com vista à obtenção de melhores esclarecimentos sobre os factos ocorridos, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Comando da Guarda Nacional 
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Republicana informação sobre a eventual relação dos referidos incidentes com as 

condições de funcionamento do referido estabelecimento. =======================                     

“ Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

152 - 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:  --------------------------------------------------------------------------------

----- VITOR MANUEL SANTOS SILVA – Rua Dr. João de Lima Gomes, nº. 13 – 

Moimenta da Beira, para colocação dos seguintes dizeres na montra do seu 

estabelecimento “Stock Faschion – O Mundo da Moda  e Baixos Preços”. ------------------- 

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

153 - 610/614/000 – ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES DAS BEIRAS – Alteração da data 

de realização da feira quinzenal ========================================= 

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

6 do corrente mês, exarada a folhas 149, ponto 117, deste livro de actas, em que foi 
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deliberado recomendar que se mantenha o dia 1 de Janeiro de 2007, para realização da 

feira quinzenal, presente à reunião um fax, datado de 12 do corrente mês, da referida 

Associação, a solicitar a realização da feira no dia seguinte, isto é, em 2 de Janeiro de 

2007 (terça-feira). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que esta proposta de alteração da data da realização da 

referida feira está prevista no artigo 24º., do Regulamento de Feiras e Mercados, em 

vigor neste Município, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da 

feira no dia 02 de Janeiro de 2007, devendo esta alteração ser oportuna e 

convenientemente divulgada pelos meios mais adequados. ====================== 

02.02 DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

154 – 210/202/000 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - Empréstimo bancário de 

curto prazo ========================================================= 

========== Oriundo da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, presente à reunião a 

informação nº. 04/EL/2006, datada de 20 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que, na 

eventualidade da Câmara considerar a hipótese de manutenção do empréstimo de curto 

prazo, deverá o assunto ser submetido, nos termos do nº. 6, do artigo 23º., da Lei nº. 

42/98, de 6 de Agosto (Lei das Finanças Locais), à sessão da Assembleia Municipal de 

aprovação do orçamento. -----------------------------------------------------------------------------------  

----- A propósito, o Senhor Presidente referiu que esta proposta se insere num contexto 
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de excepcionalidade conjuntural, em consequência da aplicação da nova Lei das 

Finanças Locais, com as implicações directas que promovem claras restrições no 

acesso ao crédito e na possibilidade de eventuais penalizações e outras situações 

imprevistas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda a propósito deste assunto, os Vereadores do Partido Socialista, afirmaram 

que, apesar de não concordarem com a argumentação aduzida, não se opõem à 

referida contratação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o início das 

diligências tendentes à efectivação da contratação de um novo empréstimo a curto 

prazo, para o próximo ano, até ao montante de € 500.000,00 (quinhentos mil euros). -----

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter o assunto à apreciação 

da Assembleia Municipal, nos termos da conjugação da alínea a), do nº. 6, do artigo 

64º., com a alínea d), do nº. 2, do artigo 53º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, com vista à obtenção de autorização genérica da contratação desta 

modalidade de empréstimo, devendo ser consultadas instituições de crédito, com 

sucursais/agências em Moimenta da Beira para apresentarem propostas, no prazo de 

quinze dias, a contar da data de recepção dos respectivos convites: ---------------------------

----- 1. CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS; ----------------------------------------------------------------

----- 2. CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO; --------------------------------------------------

----- 3. BPI;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 4. MILLENNIUMM BCP; -------------------------------------------------------------------------------
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----- 5. BANCO ESPÍRITO SANTO. ======================================== 

155 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO 

PERIMETRO DE LEOMIL – Manutenção da equipa de sapadores florestais ======= 

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

08 de Novembro, último, exaradas a folhas 58, ponto 046, deste livro de actas, em que 

foi deliberado informar que a Câmara Municipal continua disponível para ajudar este 

projecto apenas no próximo ano, presente à reunião o ofício n.º 120/06, datado de 23 de 

Novembro, último, da Associação referenciada em epígrafe, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando, pelos 

motivos ali expostos, que se sente injustiçada pela não atribuição de um subsídio para o 

corrente ano, esperando que o próximo orçamento contemple, no mínimo, uma verba no 

montante de € 15.000,00 (quinze mil euros). ---------------------------------------------------------- 

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

156 – 210/997/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Finanças Locais em 2007 ============================================== 

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

circular 168/2006-AG, datada de 28 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando sobre a evolução 

da situação da Lei das Finanças Locais e do Orçamento de Estado para 2007. ------------ 

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

157 – 230/260/000 – PROJECTOS DO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO 
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PLANO PARA O ANO DE 2007  - Apreciação e votação ====================== 

========== Pelo Senhor Presidente da Câmara foram apresentados aos restantes 

membros do Executivo os projectos do Orçamento e Grandes Opções do Plano, que 

inclui o Plano Plurianual de Investimentos e Plano das Actividades Mais Relevantes do 

Município, para o ano de 2007. ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, marcar uma reunião 

extraordinária para o próximo dia 22 do corrente mês, pelas dezasseis horas, para 

discussão das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2007, bem como 

para análise e aprovação do projecto de execução do relvado sintético a instalar no 

Complexo Desportivo de Moimenta da Beira, ficando, deste modo, feita a respectiva 

convocatória. ========================================================  

158 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006 - 

11ª. Alteração – Conhecimento ========================================== 

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

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

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

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

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

39.741,00 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e um euros) a que corresponde, 

igualmente, a 11ª. Alteração às Grandes Opções do Plano, no montante de € 19.998,00 

(dezanove mil, novecentos e noventa e oito euros), na coluna de inscrições/reforços, e 
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de € 10.998,00 (dez mil, novecentos e noventa e oito euros), na coluna de 

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

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

datado de 22 de Novembro, último. ---------------------------------------------------------------------- 

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

159 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ========================== 

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

relação de todos os pagamentos autorizados durante os meses de Agosto, Setembro, 

Outubro e Novembro, últimos, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e 

dela ficam a fazer parte integrante, respectivamente no montante € 778.470,58 

(setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta euros e cinquenta e oito 

cêntimos), € 1.351.622,70 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e 

vinte e dois euros e setenta cêntimos), € 891.996,31 (oitocentos e noventa e um mil, 

novecentos e noventa e seis euros e trinta e um cêntimos), € 726.329,64 (setecentos e 

vinte e seis mil, trezentos e vinte e nove euros e sessenta e quatro cêntimos).-------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

160 – 130/151/200; 110/991/000 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA 

– Construções Irmãos Barradas, Ldª. – Lotes n.º 21 e 22 – Pedido de certidão ==== 

========== Oriundo da Firma referenciada em epígrafe, presente à reunião uma carta, 

datada de 05 do corrente mês, solicitando que a Câmara emita declaração a autorizar a 
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hipoteca dos lotes n.ºs 21 e 22 do Parque Industrial de Moimenta da Beira, oferecidos 

como garantia à Caixa Geral de Depósitos, S.A.------------------------------------------------------ 

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

mesma prestou a informação n.º NA/38/2006, datada de 06 do corrente mês, do 

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

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, oferece-nos dizer o seguinte:------------------- 

----- Por requerimento, datado de 5 de Dezembro de 2006, a firma acima descrita solicita 

que lhe seja “emitida certidão camarária a declarar que é dada autorização para 

hipotecar os dois prédios atrás referidos oferecidos em garantia à Caixa Geral de 

Depósitos, S.A., bem como reconhecimento da subsistência da hipoteca, mesmo 

no caso de reversão dos bens.-------------------------------------------------------------------------- 

----- A este respeito estabelecem as Ap. 03/150499 e Ap. 03/160499, das certidões da 

Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira n.ºs 00804/09098 e 

00805/090498 (dos lotes 21 e 22 do referido parque, já registados a favor da empresa 

requerente), que o prédio reverterá para o património do sujeito passivo se a construção 

da obra não for concluída até 19 de Outubro de 2000. -----------------------------------------

----- Nesse sentido trazemos à colocação o quadro apresentado em Reunião de 

Câmara, datada de 27 de Setembro de 2006, que sintetiza as várias situações de 

incumprimento nos Lotes do Parque Industrial.-------------------------------------------------------- 

----- Desse quadro se indaga que o Lote n.º 21 é destinado a estaleiro e no Lote n.º 22 

está construído o armazém, em vias de funcionamento em pleno, incluindo 
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escritórios.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais acrescentam as Ap. 03/150499 e Ap. 03/160499 que durante o referido 

período o prédio não pode ser alienado ou onerado, podendo no entanto ser constituída 

hipoteca ou outra garantia a favor de Instituição de Crédito desde que seja constituída 

garantia bancária a favor do sujeito passivo.----------------------------------------------------------- 

----- A cláusula quarta das escrituras dos dois Lotes em apreço, celebradas em 19 de 

Outubro de 1998, acrescenta ainda que essa hipoteca ou outra garantia a favor de 

Instituição de Crédito poderá ser feita desde que, para o efeito, seja constituída a favor 

da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, uma garantia bancária de valor 

corresponde ao quádruplo do preço do referido lote, pelo prazo de 2 anos ou até 

final da construção, se esta se verificar antes daquele prazo.------------------------------------- 

----- Assim sendo, antes de ser emitida a referida certidão, deixa-mos à consideração 

superior se deverá aplicar ao caso vertente o estatuído nas Ap. 03/150499 e Ap. 

03/160499 e o teor da cláusula quarta das escrituras dos dois Lotes em apreço, 

celebradas em 19 de Outubro de 1998, mesmo que o prazo de construção tenha sido 

ultrapassado.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Como nota de rodapé sempre se acrescenta não se vislumbra sentido para a última 

parte do requerimento da firma supracitada “(…) bem como reconhecimento da 

subsistência da hipoteca, mesmo no caso de reversão dos bens (…)”.------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado que a unidade fabril já se encontra construída e em laboração, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a requerente da apresentação da garantia 
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bancária e autorizar a constituição de hipoteca dos lotes números vinte e um e vinte e 

dois, do Parque Industrial, a favor da referida instituição de crédito. ================ 

161 – 130/151/700, 610/612/000 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA 

– Loja/Talho n.º 1===================================================== 

========== Oriundo do arrendatário da loja referenciada em epígrafe, Senhor 

FRANCISCO ALEXANDRE DIAS LEITÃO, presente à reunião uma carta, datada de 15 

de Novembro, último, informando acerca da sua decisão de entregar as chaves da 

loja/talho n.º 1, sita no Mercado Municipal, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, pelo que solicita, em virtude do 

encerramento da mesma e dos enormes prejuízos daí decorrentes, o não pagamento 

das rendas em atraso. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informa ainda que a referida loja foi objecto de obras a expensas do próprio, 

possuindo agora um tecto falso.--------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da Secção de Património, a mesma prestou a 

seguinte informação:------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre prestar a seguinte informação:------ 

----- O peticionante, através da guia de receita n.º 1585, de 11 de Abril de 2006, 

efectuou o pagamento das rendas da Loja/Talho n.º 1, do Mercado Municipal de 

Moimenta da Beira, referentes aos anos de 2002, 2004, 2005 e aos meses de Janeiro a 

Março de 2006, pelo que, nesta data, é devedor de € 835,02 (oitocentos e trinta e 

cinco euros e dois cêntimos), referentes aos meses de Abril  a Dezembro de 2006, ou 
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seja € 92,78 (noventa e dois euros e setenta e oito cêntimos) – valor da renda x 9 

meses.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Quanto à pretensão manifestada na carta, com o registo de entrada n.º 8611, de 22 

de Novembro de 2006, para que lhe fossem perdoadas as rendas em atraso, é assunto 

que merece alguma reflexão.------------------------------------------------------------------------------- 

----- A falta de pagamento de rendas, no lugar e prazos determinados nos respectivos 

contratos, é motivo de resolução dos mesmos.-------------------------------------------------------- 

----- Nos termos do n.º 3, do artigo 1083.º do Novo Regime do Arrendamento Urbano 

(NRAU), Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, é inexigível à Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, na qualidade de senhorio, a manutenção do arrendamento em 

questão, por haver mora superior a três meses no pagamento das rendas.------------------- 

----- Assim sendo, a Câmara Municipal deverá, na qualidade de senhorio, ao abrigo do 

disposto no artigo 9.º, n.º 7 da Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro (NRAU), comunicar ao 

arrendatário a cessação do contrato por resolução do mesmo, devendo tal comunicação 

ser efectuada mediante notificação avulsa.------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, face à morosidade e aos custos característicos deste tipo de processos, 

nomeadamente, com o recurso à via judicial – vide artigos 14.º do NRAU (acção de 

despejo) ou, caso os pressupostos se verifiquem, o n.º 1 do artigo 15.º do NRAU 

(execução para entrega de coisa certa) -, deixamos à consideração superior a decisão 

de atender à pretensão do peticionante, ou seja, ser-lhe perdoado o montante de € 

835,02 (oitocentos e trinta e cinco euros e dois cêntimos), referentes aos meses de 
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Abril a Dezembro de 2006, ou seja € 92,78 (noventa e dois euros e setenta e oito 

cêntimos) – valor da renda x 9 meses, ou de um valor parcial, com a condição sine 

qua non de entregar de imediato a chave de arrendamento”.-------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que não autorizadas, mas considerando que o valor das 

benfeitorias efectuadas pelo arrendatário se equipara ao valor das rendas em atraso, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, dadas as circunstâncias, deferir a pretensão do 

requerente, na condição do mesmo entregar de imediato as chaves da referida loja nº. 

1, sita ao mercado municipal, respeitando o princípio orçamental da não compensação, 

previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado 

pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro. ============================= 

 “Tesouraria” 

162 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 19, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 600.533,82 

(seiscentos mil, quinhentos e trinta e três euros e oitenta e dois cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais ................................... , €   517.447,98 

                                      b) Dotações não Orçamentais ............................ , €     83.085,84 

                                                                               TOTAL  .......................  €   600.533,82 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 
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03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

163 - 310/301/104 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 518 - TROÇO ENTRE A E.N. 323 E 

CABAÇOS - Auto de vistoria ============================================ 

========== Oriundo da Comissão de Recepção da obra em epígrafe, constituída pelo 

Engenheiro Civil Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, como representante do 

dono da obra e pelo Engenheiro JORGE MANUEL FIGUEIREDO DIAS, como 

representante da firma adjudicatária, presente à reunião o auto de vistoria, datado de 18 

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

parte integrante, para efeitos de cumprimento do disposto no artigo 210.º, do Decreto-Lei 

n.º 405/93, de 10 de Dezembro, segundo o qual se verifica que os trabalhos do contrato 

n.º 25/95, celebrado em 13 de Setembro de 1995, e no valor de € 224.270,43, se 

encontram executados de acordo com o respectivo contrato, pelo que a Comissão 

entende que estão reunidas condições para o cancelamento das respectivas garantias 

bancárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento das 

garantias bancárias relativas ao contrato supra referido. ======================== 

164 - 310/301/104 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 518 - TROÇO ENTRE A E.N. 323 E 

CABAÇOS - Trabalhos a mais - Auto de recepção provisória ================== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção da obra em epígrafe, constituída pelo 

Engenheiro Civil Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, como representante do 
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dono da obra e pelo Engenheiro JORGE MANUEL FIGUEIREDO DIAS, como 

representante da firma adjudicatária, presente à reunião o auto de recepção provisória, 

datado de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual se verifica que os trabalhos a mais 

constantes do contrato adicional nº. 11/96, celebrado em 4 de Setembro de 1996, no 

valor de € 15.153,48 (3.038.000$00) (quinze mil, cento e cinquenta e três euros e 

quarenta e oito cêntimos), e do contrato adicional n.º 14/96, celebrado em 14 de 

Novembro de 1996, no valor de € 73.126,96 (14.660.640$00) (setenta e três mil, cento e 

vinte e seis euros e noventa e seis cêntimos), se encontram executados de acordo com 

o previsto e em condições de serem recebidos provisoriamente. -------------------------------- 

----- Mais informa o referido auto de recepção provisória que os trabalhos foram 

concluídos em 18 de Dezembro de 1996, data a partir da qual deverá ser iniciada a 

contagem do prazo de garantia, designadamente para os efeitos previstos no artigo 

210.º, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro. ----------------------------------------------  

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

----- a) Considerar os referidos trabalhos a mais recebidos provisoriamente; ----------------- 

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do artigo 204.º e 

seguintes, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro; ---------------------------------------- 

----- c) Que o Engenheiro Civil Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, elabore a 

respectiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos do nº. 1, do artº. 201º., do 

Decreto-Lei acima referido; --------------------------------------------------------------------------------- 
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----- d) Que, para os efeitos previstos no artigo 210.º, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de 

Dezembro, a contagem do prazo de garantia da obra se inicie em 18 de Dezembro de 

1996, data em que foram executados os trabalhos a mais. ======================= 

165 - 310/301/105 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 519, DA E.N. 226 (MOIMENTA DA 

BEIRA) A CASTELO - Conta final ======================================== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a conta final, 

acompanhada da informação com a referência INF212/DOM/2006, datada de 29 de 

Novembro último, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------ 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo a 

CONTA DA EMPREITADA, já subscrita pelos representantes do dono da obra e do 

empreiteiro, devendo-se, no entanto, enviar à firma adjudicatária, por carta registada 

com aviso de recepção, cópia da mesma, incluindo o mapa descritivo respectivo, visto 

que o seu representante prescindiu da formalidade prevista no número um do Art.º 222.º 

do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, sem ter deduzido qualquer reclamação.” --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

que deverá ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos do disposto no 

nº.1, do artº. 222º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. ===================== 

166 - 310/302/202 - ALARGAMENTO E RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE SEGÕES E 

RECONSTRUÇÃO DO VALE DO JOANINHO - Auto de Recepção Provisória ====== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção, constituída pelo Engenheiro Civil 
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JOÃO PINTO CARDOSO, como representante desta Câmara e pelo Engenheiro VASCO 

DIAS, como representante da firma PONTAVE – Construções, S.A., presente à reunião 

o auto de recepção provisória, datado de 18 de Dezembro de 2002, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual se 

verifica que os trabalhos se encontram executados de acordo com o inicialmente 

previstos e em condições de serem recebidos provisoriamente, nos termos do art.º 

219.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ------------------------------------------------------- 

----- Mais informa o referido auto recepção provisória que a obra em epígrafe foi 

concluída em 11 de Abril de 2002, data a partir da qual deverá ser iniciada a contagem 

do prazo de garantia, designadamente para os efeitos previstos no artigo 229.º, do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. -------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Considerar a referida obra recebida provisoriamente; -------------------------------------- 

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do artigo 223.º e 

seguintes, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; ------------------------------------------------- 

----- c) Que o Técnico Superior Assessor Principal, Engenheiro Civil JOÃO PINTO 

CARDOSO, elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos do nº. 1, 

do artº. 220º., do Decreto-Lei acima referido; ---------------------------------------------------------- 

----- d) Que, para os efeitos previstos no artigo 229.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, a contagem do prazo de garantia da obra se inicie em 11 de Abril de 2002, data 

em que foi concluída. =================================================== 
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AUSÊNCIA DA REUNIÃO =============================================== 

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

directamente respeito ao Vereador ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o mesmo 

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

a), do n.º1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 

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

167 - 310/302/370 - 2.ª FASE DO ARRUAMENTO DA ZONA OESTE, EM MOIMENTA 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO MANUEL BORGES DIAS, presente à 

reunião uma carta, datada de 15 de Março de 2005, com o seguinte teor: -------------------- 

----- “António Manuel Borges Dias, residente na Rua Latino Coelho, 19 – Bairro N. Sra. 

Fátima, em Moimenta da Beira, vem por este meio enviar a Vª. Exa. Orçamento para 

substituição de vidros partidos no decorrer da obra (estrada) – variante oeste”. ------------- 

---- Relativamente a este assunto o Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, presta a seguinte informação: ----------------------------------- 

----- “Orçamento apresentado – total de 360,00 €, incluindo IVA. --------------------------------- 

----- No seguimento do ofício n.º 2354, proc. 310/301/370, datado em 23/4/2004, sou de 

opinião que o presente orçamento se encontra dentro dos limites praticados 

correntemente”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 
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orgânico-económica 0303/07010401 onde, em 13 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 1.193,27 (mil, cento e noventa e três euros e vinte e sete cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.2, 

com o Código 0405 e número de Projecto 50/2002, com a dotação de € 878,53 

(oitocentos e setenta e oito euros e cinquenta e três cêntimos). ---------------------------------- 

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

indemnização no valor de € 360,00 (trezentos e sessenta euros), autorizando o 

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

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador ANTÓNIO PEDRO PEREIRA 

DIAS, regressou à reunião. ============================================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

168 - 310/302/352 - ARRANJOS EXTERIORES DO TANQUE DE APRENDIZAGEM, 

DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MOIMENTA DA BEIRA - Auto de Recepção 

Definitiva =========================================================== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção da obra em epígrafe, constituída pelo 

Técnico Superior, Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, como representante 

desta Câmara e pelo Engenheiro JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, como 

representante da firma CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, presente à reunião o auto de 

recepção definitiva, datado de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o  qual se verifica 
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que os trabalhos da escritura nº. 09/96, celebrada em 8 de Agosto de 1996, no valor de 

Esc. 48.326.275$00 (€ 241.050,44), bem como dos trabalhos a mais a que se refere o 

primeiro contrato adicional nº. 23/97, de 26 de Setembro do mesmo ano, no valor de 

Esc. 4.140.340$00 (€ 20.651,93), e do segundo contrato adicional nº. 25/97, de 13 de 

Novembro de 1997, no valor de Esc. 9.294.382$00 (€ 46.360,18), se encontram 

executados de acordo com os supra mencionados contratos e em condições de serem 

recebidos definitivamente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a empreitada supra 

referida recebida definitivamente. ========================================= 

169 - 310/302/407 - EXECUÇÃO DOS EDIFÍCIOS - BALNEÁRIOS E TANQUE - EM 

ARCOZELOS - Prorrogação graciosa do prazo de execução ================== 

========== Oriundo de MANUEL BAPTISTA GOMES – SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LDA, presente à reunião um ofício com o n.º 05/2006,MBG, datado de 21 de Novembro 

último, registado nesta Câmara sob o n.º 8629, em 22 do mesmo mês, com o seguinte 

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

----- “Vimos pela presente, solicitar novamente a V.ª Exa. a prorrogação de prazo 

graciosa, para a execução da empreitada em questão, até ao fim do mês de Março do 

ano de 2007, uma vez que ainda não foi dada resposta ao nosso ofício n.º 01/2006, 

MBG, de 6 de Fevereiro de 2006. ------------------------------------------------------------------------ 

----- No seguimento da conversa cordial tida com V.ª Exa., no local da empreitada em 

referência, não obstante a existência de trabalhos já executados há cerca de nove 
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meses não medidos pela fiscalização, como aliás já tinha sido referido no nosso ofício 

de 6/02/2006, volto a referir a nossa disponibilidade para colaborar, apesar das 

dificuldades financeiras da firma, no que se refere à necessidade de retomar os 

trabalhos com o objectivo final de concluir a empreitada. ------------------------------------------ 

----- Para isso, como compreenderá V.ª Exa., revela-se indispensável que a fiscalização 

da empreitada seja pronta e célere colaboradora, quer no acompanhamento dos 

trabalhos, quer no levantamento, aceitação e formalização dos mesmos em autos de 

medição que lhe corresponderão”. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, presta a informação com a referência 

INF215/DOM/2006, datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual, e pelos 

motivos ali referidos, caso se comprove a culpa do empreiteiro, e só neste caso, não 

existe suporte legal, pelo menos ao abrigo do articulado do Regime Jurídico das 

Empreitadas de Obras Públicas, Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para a aceitação 

do pedido formulado pela adjudicatária na carta em referência, ou seja, pedido de 

prorrogação do prazo de empreitada, ainda que graciosa, até ao mês de Março de 2007.  

DELIBERAÇÃO: Considerando os argumentos apresentados pela empresa 

adjudicatária, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder uma prorrogação 

graciosa do prazo da empreitada, até ao final do mês de Março de 2007, designando 

novamente como fiscal da obra o Técnico Superior de 2ª. classe, Engenheiro Civil RUI 
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JORGE MARANTES DIAS GOMES CORREIA. ------------------------------------------------------

---- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar o adjudicatário no sentido 

de que a Câmara não admitirá mais nenhuma prorrogação do referido prazo de 

execução da obra, sob pena de accionar os mecanismos legalmente previstos para a 

respectiva posse administrativa. ========================================== 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

170 - 310/302/422 - DRENAGEM FINAL DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 

MOIMENTA DA BEIRA, BAIRRO DA FORMIGA - VALE DO MOINHO - Minuta do 

Contrato - Aprovação ================================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião, realizada em 22 de 

Novembro último, exarada a folhas 110, ponto 084, deste livro de actas, em que  foi 

deliberado adjudicar os trabalhos da empreitada referenciada em epígrafe à firma 

CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, presente à reunião a minuta do contrato, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com vista à sua 

aprovação, nos termos do art.º 116.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta. ==== 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

  "Serviços Técnicos de Fomento" 

171 – 340/323/300 – ESTUDOS DIVERSOS – Constituição da Unidade de 

acompanhamento e coordenação  ======================================= 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 
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PROPOSTA, datada de 12 do corrente mês, acompanhada de todo o processo relativo 

à constituição da Unidade de Acompanhamento e Coordenação (UAC), que nesta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual, e 

pelos motivos ali expostos, propõe que a Câmara Municipal decida sobre:------------------- 

----- 1. A aprovação da constituição local da referida Unidade de Acompanhamento e 

Coordenação;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Aprovação dos respectivos Estatutos;----------------------------------------------------------

----- 3. Aprovação da minuta do Contrato de concessão de incentivos financeiros;---------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Gabinete Jurídico, o mesmo prestou, em 13 

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

----- ”Os presentes estatutos especificam claramente a denominação, fim e sede da 

pessoa colectiva a constituir, a forma do seu funcionamento e referem que a mesma se 

constituirá por tempo indeterminado.--------------------------------------------------------------------- 

----- Os ditos estatutos especificam ainda os direitos e obrigações dos associados, 

condições da sua admissão, saída e exclusão, bem como os termos da extinção de 

pessoa colectiva e consequentemente do seu património.----------------------------------------- 

----- Sendo assim, os presentes estatutos, por observarem o que se encontra legalmente 

estatuído para o acto de constituição das associações, estão em condições de ser 

apresentado a notário”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------1. Aprovar a constituição local da referida Unidade de Acompanhamento e 
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Coordenação, a constituir sob a forma jurídica de uma associação privada, sem fins 

lucrativos, com a denominação “Moimenta da Beira, o comércio à sua beira – Agência 

para a promoção de Moimenta da Beira”; -------------------------------------------------------------- 

----- 2. Aprovar os respectivos Estatutos, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante; ----------------------------------------------------- 

----- 3. Aprovar a minuta do Contrato de Concessão de Incentivos Financeiros, dando 

poderes ao Senhor Presidente para proceder à sua assinatura. --------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter este assunto à 

autorização da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos da alínea a), do nº. 6, 

do artigo 64º., conjugada com a alínea m), do nº. 2, do artigo 53º., ambos da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================= 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

172 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

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

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

se identificam "PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS", "PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS COM CONDICIONANTES", "PROJECTO DE ARQUITECTURA 
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DEFERIDO", "PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS COM 

CONDICIONANTES",  "PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS" e 

"PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS COM CONDICIONANTES"  que, no 

âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do 

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

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA: ------------------------- 

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

----- JOSÉ FERREIRA, para prorrogação, pelo prazo de 6 (seis) meses, do alvará de 

licença de construção n.º 376/05, datado de 22 de Dezembro de 2005, relativamente à 

construção de uma oficina mecânica, que pretende levar a efeito no lote n.º 24-D, sito no 

Parque Industrial, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 234.01; - 

----- FRANCISCO MANUEL GOMES DIAS, para prorrogação, pelo prazo de 1(um) ano, 

do alvará de licença de construção n.º 430/04, relativamente à construção de uma 

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Conde", na 

localidade de Vide, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 160.04; ------------------- 

----- FERNANDO ANTUNES SALVADOR, para construção de  arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito na Quinta da Alagoa, na localidade de Vila da 

Rua, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 376.06; -------------------------------------- 

----- IDALINO DE JESUS PINHEIRO REBELO, para construção de arrumos agrícolas, 

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

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 381.06; ----------------------------- 
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----- ANTÓNIO INÁCIO MORAIS, para alargamento de um portão, que pretende levar a 

efeito na Rua Direita, na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o 

Proc.º n.º 383.06; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO INÁCIO MORAIS, para construção de arrumos agrícolas, com a área de 

35m2, que pretende levar a efeito no lugar da Mata, na localidade de Sanfins, Freguesia 

de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 384.06; ---------------------------------------------------------- 

----- OSMARINA MENDES ARROZ, para renovação do telhado, que pretende levar a 

efeito na Avenida da Mãe, na localidade e Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º 

n.º 385.06; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ALCIDES DE OLIVEIRA FERNANDES, para construção de  arrumos agrícolas, com 

a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Vale do Coelho", na 

localidade e Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 386.06; -------------------------- 

----- JOÃO FERNANDO PINTO AMARAL, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com a área de 39m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Miragaia", na 

localidade de Vila da Rua, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 393.06; --------- 

----- VERA LÚCIA DE SOUSA PAIVA, para cobertura de um terraço já existente, com a 

área de 24m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Lameiro Longo", na 

Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 399.06; -------------------------------------------

----- ANA MARIA TEIXEIRA ESTEVES, para reboco de uma parede, que pretende levar 

a efeito no Lugar da Frágua, na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proc.º n.º 401.06. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS COM CONDICIONANTES : =============== 

----- ISABEL MARIA ALVES LUCAS TORRES, para renovação do telhado, que pretende 

levar a efeito na Rua da Ribeira, na localidade de São Martinho, Freguesia de Peva, a 

que se refere o Proc.º n.º 377.06, desde que a requerente não mexa na estrutura 

resistente do edifício; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LÚCIA PORTINHA DA SILVA, para construção de um muro de vedação com 75 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Lameira da Igreja", na 

localidade e Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 378.06, devendo a 

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

----- JOSÉ MARTINS NUNES, para reconstrução de uns arrumos agrícolas, com a área 

de 40m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Ariz, a que se refere 

o Proc.º n.º 379.06, devendo  o requerente entregar os cálculos de estabilidade da 

respectiva placa, até ao acto do levantamento do alvará de licença de construção; -------- 

----- JOÃO FERREIRA SEQUEIRA, para reconstrução de um telhado, com a área de 

57m2, que pretende levar a efeito na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º n.º 380.06, desde que o requerente não mexa na estrutura resistente do 

edifício; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL BELARMINO DOS SANTOS NASCIMENTO, para construção de um muro 

de vedação com 20 metros, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de 

Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proc.º n.º 387.06; ------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO MATIAS, para rebocos e reparação de telhado, com a área de 25m2, que 
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pretende levar a efeito na Rua da Pedra, na localidade e Freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º n.º 395.06; -----------------------------------------------------------------------------------

----- NELSON GOMES, para colocação de telhado, com a área de 45m2, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Fieital", na localidade e Freguesia de Baldos, a que 

se refere o Proc.º n.º 400.06; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- CREMILDE PINTO ANTÓNIO, para colocação de telhado nuns arrumos, que 

pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Nagosa, a que se refere o Proc.º n.º 

403.06; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- ANTÓNIO DE JESUS ALVES, para construção de um muro de vedação com 30 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Devesas", Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 404.06; -------------------------------------------  

----- CELSO DE CARVALHO SOEIRO, para ocupação da via pública em 5m2, que 

pretende levar a efeito na Rua de Santo António, na localidade e Freguesia de Vilar, a 

que se refere o Proc.º n.º 406. ----------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO : ============================== 

------ LUIS MANUEL OLAIO DIAS, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

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

refere o Proc.º n.º 349.06. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- FRANCISCA ALEXANDRA DA SILVA FIGUEIREDO, para reconstrução de uma 

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Eirô", na Vila de 
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Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 87.06, devendo a requerente entregar o termo de 

responsabilidade do autor do projecto, aquando da entrega dos projectos de 

especialidades; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ADÉRITO FERREIRA CARREIRA, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Eirô", na Freguesia de Nagosa, a que 

se refere o Proc.º n.º 314.06, devendo o requerente entregar a Certidão da 

Conservatória do Registo Predial, aquando da entrega dos projectos de especialidades;  

----- ALBERTO GOMES TEIXEIRA, para construção de dois anexos, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado "Serrado", na localidade da Semitela, Freguesia de Leomil, 

a que se refere o Proc.º n.º 317.06, devendo o requerente assegurar a construção da 

fossa séptica. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============================= 

----- ANA MARIA TEIXEIRA ESTEVES, para transformação de um rés-do-chão em mini-

mercado, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Frágua", na localidade de 

Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 161.06. --------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS COM CONDICIONANTES: ====== 

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

unifamiliar, que pretende levar a efeito no Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 88.06, devendo a requerente apresentar a caução,  

nos termos do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas; -----------------

---- ANTÓNIO DE ALMEIDA PLÁCIDO, para reconstrução e ampliação de um edifício 
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destinado a moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Costeira, na 

localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 119.06, 

devendo o requerente entregar a Certidão da Conservatória do Registo Predial, até ao 

levantamento do alvará de licença de construção. --------------------------------------------------- 

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

173 – 360/338/514.01 – OBRAS PARTICULARES – Alteração da estimativa 

orçamental de um edifício multifamiliar =================================== 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES ANTÓNIO ALMEIDA& FILHO, LD.ª, 

com sede no Bairro de Nossa Senhora da Consolação, na localidade de Ferreirim, 

Município de Sernancelhe,  presente à reunião o seguinte requerimento: --------------------- 

----- " (...) tendo apresentado um processo de obras particulares  nessa Câmara a que foi 

atribuído o n.º 514/01 referente à construção de um edifício no lugar da Sarzeda, Vila e 

Concelho de Moimenta da Beira, cuja estimativa orçamental efectuada com base em 

dados de 2001 era da importância de 44.800.000$00, no entanto a licença de obras só 

foi levantada em 2003, assim vem solicitar a V. Ex.ª a actualização de estimativa 

orçamental à data da licença (2003) dado que o custo da obra aumentou 

substancialmente desde 2001 a 2003. -------------------------------------------------------------------

----- Informo ainda que esta rectificação se destina à apresentação no IMOPPI, para 

efeitos de elevação de Alvará de Construção". -------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 267-
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RJ/DPOM/2006, 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 a nova estimativa 

orçamental. ========================================================== 

174 – 360/343/000 – OBRAS PARTICULARES – Comissão de vistorias ========== 

========== Oriundo do Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, presente à 

reunião uma proposta , com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------- 

-----" Tendo-se verificado que os Técnicos nomeados em reunião ordinária realizada em 

18 de Janeiro, último, para as Comissões de Vistorias são insuficientes, Proponho que o 

Engenheiro EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA faça parte das respectivas 

Comissões como suplente, nos pontos 1, 2 e 3". ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e aprovar a proposta do 

Senhor Presidente. ==================================================== 

175 – 360/347/02.02 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos urbanos particulares 

- Pedido de 2.ª alteração à operação de loteamento n.º 2/2002, em nome de António 

Félix Galhardo e Outros =============================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido proceder à audiência do Senhor JOSÉ 

MIGUEL ROSÁRIO VAZ, relativamente à 2.ª alteração da operação de loteamento 

n.º2/02, em nome dos Senhores António Félix Galhardo e Outros,  que pretende levar a 

efeito no lugar denominado "Nozedo ou Alto do Facho", Freguesia de Leomil, a que se 
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refere o alvará de loteamento n.º1/2003, presente à reunião o referido processo. ----------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 149-

OS/DPOM/2006, 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 a alteração à operação 

do loteamento, e imitir o respectivo alvará. ------------------------------------------------------------- 

----- Acerca do esclarecimento solicitado pela DPOM - Divisão de Planeamento e 

Ordenamento do Município, relativo à localização de anexos em lotes e em prédios 

situados em espaços urbanos fora de loteamentos, mais foi deliberado, e também por 

unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1. Que os anexos inseridos em loteamentos devem ser localizados no limite de 

tardoz do lote, não podendo  apresentar aberturas para os vizinhos; --------------------------- 

----- 2. Que os anexos inseridos em prédios situados em espaço urbano, possam 

também, ser localizados no limite da parcela de terreno, nas mesmas condições 

preconizadas no ponto anterior. =========================================== 

176 – 360/347/9.06 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela - Resposta à 

audiência =========================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência dos Senhores LUIS 

FERREIRINHA DA FONSECA e OUTROS, relativamente ao pedido de destaque de 
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parcela, que pretende levar a efeito na localidade de São Martinho, Freguesia de Peva, 

presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, trazendo inserta 

a informação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, que nesta acta se consideram transcritas e dela ficam a fazer parte 

integrante em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer desfavorável. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado que a parcela se insere numa área de aglomerado urbano e está 

dotada de todas as infra-estruturas, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

destaque da referida parcela e emitir a respectiva certidão, nos termos do n.º 4, do art.º 

6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 6 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

177/2001, de 4 de Junho. ===============================================   

177 – 360/991/126. 06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer - 

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

========== Oriundo das Senhoras FAUSTA LÍDIA ANDRADE DIAS AMADO e LÚCIA 

CONCEIÇÃO ANDRADE DIAS, presente à reunião um pedido de parecer, nos termos 

do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de 

Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - AUGI. ------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º70-

LS/DPOM/2006, datada de 30 de Novembro, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

178 – 360/991/127. 06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer - 

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

========== Oriundo dos Senhores JOSÉ DE ANDRADE PINTO DIAS e FRANCISCO 

MERGULHÃO DIAS,  presente à reunião um pedido de parecer, nos termos do art.º 54.º, 

da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, 

sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - AUGI. ---------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º71-

LS/DPOM/2006, datada de 30 de Novembro, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Habitação” 

179 – 370/389/000 – HABITAÇÃO – PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO 

(PER) – BAIRRO DA FORMIGA ========================================== 

========== Oriunda da Divisão de Acção Social e Cultural, presente à reunião a 

informação nº. 25/DASC/2006, datada de 14 do corrente mês, dando conta da 

possibilidade de realojamento da 2ª. fase no Bairro da Formiga, informando quais os 

agregados e as razões que fundamentam o referido realojamento. ----------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da proposta da Técnica de Serviço 

Social, compreendendo as razões que lhe estão subjacentes, nomeadamente a 

necessidade de encontrar soluções excepcionais, que podem passar pelo arrendamento 

de habitações para dois agregados familiares, situação que deve ser gerida 

articuladamente para que se consiga uma solução integrada e global, com vista a 

permitir, simultaneamente, o lançamento de uma única empreitada para a habitação 

social que ainda falta construir, e permitindo, ainda, a demolição total e simultânea dos 

actuais alojamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nesse sentido, mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar a permuta  

do realojamento imediato dos agregados familiares de Gonçalo Cardoso Teixeira e 

Maria Irene Cardoso. =================================================== 

 “Economia e Turismo 

180 – 620/621/000 – ECONOMIA E TURISMO – Associações, Federações e 

Comissões de Turismo ================================================ 

========== Oriundo da Região de Turismo da Serra do Marão, presente à reunião o 

ofício com a referência 448, datado de 7 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, sobre a nova Lei das 

Regiões de Turismo.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

181 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Auxílios Económicos – Lista de 

alunos carenciados do 1º. Ciclo do ensino básico – Aprovação ================ 
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========== Oriunda da Divisão de Acção Social e Cultural, presente à reunião a 

informação nº. 33/DASC/2006, datada de 11 do corrente mês, que acompanha a lista 

dos alunos carenciados do 1º. Ciclo do ensino básico e dos alunos carenciados das 

Escolas EB1 de S. Martinho, Alvite, Sever, Granja do Paiva, Caria, Moimenta da Beira e 

Leomil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O processo vem acompanhado de um mapa de atribuição de subsídios aos 

referidos alunos carenciados, segundo o qual se prevê um encargo no montante de € 

1.548,36 (mil, quinhentos e quarenta e oito euros e trinta e seis cêntimos), no período 

compreendido entre 11 de Setembro e 31 de Dezembro de 2006, bem como de outro 

mapa que refere um encargo no montante de € 2.580,60 (dois mil, quinhentos e oitenta 

euros e sessenta cêntimos), para ser assumido no período de 2 de Janeiro a 22 de 

Junho de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, a mesma informou que o encargo para o presente ano tem cabimento na 

rubrica orgânica 04 e económicas 040301 e 040701, onde, em 18 do corrente mês, 

existia um saldo disponível de € 2.275,04 (dois mil, duzentos e setenta e cinco euros e 

quatro cêntimos) e € 859,47 (oitocentos e cinquenta e nove euros e quarenta e sete 

cêntimos), respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

alunos carenciados, autorizando o respectivo pagamento. =======================  

“Acção Social” 
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182 – 720/715/000 – SERVIÇOS DE SAÚDE – Posição da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses sobre a reestruturação da rede de urgências ========== 

========== Oriundo da Associação Nacional de Municípios Port ugueses, presente à 

reunião para conhecimento, um e-mail, datado de 28 do mês passado, informando que o 

parecer emitido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre o “Relatório 

da Comissão Técnica de Apoio ao Processo de Requalificação da Rede de Urgência 

Geral”, aprovado em reunião do Conselho Directivo, se encontra disponível no seu site.-- 

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

concordar com os princípios enunciados pela ANMP, que devem ser seguidos na fase 

seguinte do processo. ================================================== 

183 – 710/732/000 – REORDENAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO – 

informação da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre a Carta 

Educativa =========================================================== 

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

reunião o ofício com a referência 1884/2006-SA, datado de 5 do corrente mês, realçando 

a importância da carta educativa municipal, bem como a sua indispensabilidade na 

apresentação de candidaturas aos apoios do próximo Quadro de Referência e Estratégia 

Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relembra ainda que, uma vez concluída a carta educativa, deverá este Município 

requerer a respectiva e devida comparticipação do Ministério da Educação na sua 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 
 

 

 


